


É a parte da gramática que trata da correta colocação dos 
pronomes oblíquos átonos na frase.
São pronomes oblíquos átonos: me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e vos.
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PRÓCLISE
É a colocação pronominal antes do verbo. A próclise é usada:

1) Quando o verbo estiver precedido de palavras que atraem o pronome 
para antes do verbo. São elas:

a) Palavras de sentido negativo: não, nunca, ninguém, jamais, etc.
Ex.: Não se esqueça de mim.

b) Advérbios: agora, depois, aqui, ainda, etc.
Ex.: Agora se negam a depor.

c) Conjunções subordinativas: que, quando, se, caso, como, etc.
Ex.: Soube que me negariam.
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d) Pronomes relativos: que, qual, onde, etc.

Ex.: Identificaram duas pessoas que se encontravam 
desaparecidas.

e) Pronomes indefinidos: poucos, ninguém, alguém, etc.

Ex.: Poucos te deram a oportunidade.

f) Pronomes demonstrativos: isso, aquilo, isto, etc.

Ex.: Disso me acusaram, mas sem provas.
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2) Orações interrogativas, exclamativas ou optativas.

Ex.: Quem te fez a encomenda?

Ex.: Meu Deus, como se ofendem por nada!

Ex.: Que Deus o ajude.
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Mesóclise

É a colocação do pronome no no meio do verbo.
É usada:

1) Com verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, sem 
que haja fator de próclise.

Ex.: Realizar-se-á uma festa amanhã.

Ex.: Se não estivesse doente, acompanhar-te-ia nessa viagem.
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Ênclise
A ênclise é empregada depois do verbo. A norma culta não aceita orações 
iniciadas com pronomes oblíquos átonos. 

Ocorre:
1. Com o verbo no imperativo afirmativo:

Ex.: Amem-se uns aos outros.
Ex.: Sigam-me e não terão derrotas.

2. Com verbo no início da oração:

Ex.: Diga-lhe que está tudo bem.
Ex.: Chamaram-me para ser sócio.
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3. Com verbo no infinitivo impessoal regido da preposição "a":

Ex.: Naquele instante os dois passaram a odiar-se.
Ex.: Passaram a cumprimentar-se mutuamente.

4. Com verbo no gerúndio:
Ex.: Não quis saber o que aconteceu, fazendo-se de despreocupada.
Ex.: Despediu-se, beijando-me a face.

5. Quando houver vírgula ou pausa antes do verbo:
Ex.: Se você vier, mudo-me dessa casa.
Ex.: Caso você dê resposta positiva, dirijo-me até você rapidamente.
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Leia a tirinha a seguir e responda às questões de 1 a 5:



1) Por que a moça desistiu de beijar o rapaz?

2) Se ao invés de dizer “Abraça-me” e “Beije-me”, ele dissesse “Me abrace” e “Me 
beije”, as frases estariam corretas?
( ) Sim, porque o pronome pode estar no início da frase e todos falam assim.
(    ) Não, porque não se inicia frase com pronome oblíquo.

3) A frase “Nunca deixe-me”, com relação à colocação pronominal está:
( ) correta, pois a palavra negativa (nunca) pede ênclise (pronome depois do 
verbo).
( ) incorreta, pois a palavra negativa (nunca) pede próclise (pronome antes do 
verbo) e o certo seria “Nunca me deixe”.
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Por utilizar de forma incorreta a colocação do pronome oblíquo



4) Ao se declarar para a moça, o rapaz estava usando a linguagem
informal (do dia a dia, que não segue as regras gramaticais) ou formal
(que segue as regras da gramática)?

5) Você acha que dependendo da pessoa que se pretende conquistar,
falar errado pode ser um empecilho? Justifique sua resposta
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No início, estava usando a linguagem formal

Resposta Pessoal


