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01. 
I. “SE” – apresenta valor refl exivo.
II. “SE” – apresenta valor refl exivo.
III. “SE” – apresenta  meramente valor estilístico, constituindo uma partícula de realce.

Resposta: B

02. A ênclise correta ocorre no seguinte período: “Dizia ele cousas engraçadas, coçando-se todo”.
A próclise correta ocorre no seguinte período: “Quando me vi sozinho, tremi de medo”.

Resposta: D

03. No item I, observa-se uma transgressão à norma de colocação pronominal, pois o termo “quem” é um morfema atrativo. Portanto, o 
pronome deve fi car numa posição imediatamente posterior a esse termo. Nos demais itens, a colocação está de acordo com as normas.

Resposta: D

04. Nas frases indicadas nos itens I, IV, VI e VII, há desvios da norma de colocação pronominal.
I. Forma correta: Ninguém me falou
IV. Forma correta: As pastas que se perderam...
VI. Forma correta: Empreste-me o livro!
VII.Forma correta: Por que me permitiriam...

Resposta: A

05. As frases que apresentam desvios de colocação pronominal estão indicadas nos itens:  I, IV e VI. 
I. Forma correta: Acho que não o encontraremos...
IV. Forma correta: Ela havia-lhe acenado...
VI. Forma correta: Muitos se forma para o estrangeiro.
As demais frases estão de acordo com as normas de colocação pronominal.

Resposta: A

06. O pronome relativo “onde” é uma partícula atrativa, o qual exige colocação pronominal proclítica.

Resposta: A

07. O termo “Jamais” é uma partícula atrativa, portanto a colocação pronominal deve ser a próclise.

Resposta: E

08. Na frase indicada em B, temos um caso de mesóclise, e não de ênclise: “Os políticos ter-nos-iam encontrado...”

Resposta: B

09. Na frase contida na alternativa D, só se deve empregar a próclise, pois o termo “quem” é partícula atrativa. Nos demais casos, a 
colocação pronominal é mais fl exível.

Resposta: D

10. No período indicado na alternativa C, observa-se a reprodução da fala, indicando marca de oralidade.

Resposta: C
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