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01. Todas as substituições realizadas estão corretas. Atente para o fato de que a construção “lhas” é resultante da combinação dos 
pronomes oblíquos “lhe” (ao ambiente) e “as”(modifi cações sensíveis).

Resposta: A

02. Quando houver locução verbal (dois ou mais verbos, indicando apenas uma ação ou qualidade), existem as seguintes regras: 
 Se o verbo principal (o que indica a ação ou a qualidade) estiver no infi nitivo (terminado em – ar, – er ou – ir) ou no gerúndio (terminado 

em “ndo”), pode-se colocar o pronome ligado a este verbo ou ao outro, o denominado auxiliar. Se ele for colocado junto do principal, 
ocorrerá a ênclise; se for colocado junto do auxiliar, seguem-se as regras anteriores. 

 Se o verbo principal estiver no particípio (terminado em “ado” ou “ido”), não se pode colocar o pronome junto dele, somente junto 
do auxiliar. Assim, o segmento indicado em B deveria reescrito da seguinte maneira:

 O bandido tinha-se escondido em baixo da cama.

Resposta: B

03. O segmento que atende à correta colocação pronominal está indicado na alternativa B: 
A) Forma correta “Ergue-me-ei”.
C) Forma correta: “Não lhe disse”.
D) Forma correta: “Fá-lo-ei melhor”.
E) Forma correta: “Tendo-a encontrado”.

Resposta: B

04. A reescrita do enunciado proposto, substituindo a 2ª pessoa  do discurso para a 3ª pessoa, é a seguinte: “Quero vê-lo de novo, 
contemplá-lo muito, muito; quero você bem unido a mim para, abraçados fortemente, eu lhe contar um segredo que só seus ouvidos 
podem escutar”.

Resposta: C

05. Nas alternativas, os segmentos que respeitam a colocação pronominal de acordo com a norma culta da língua estão indicados na 
alternativa E: Eu o vi (próclise);falei-lhe (ênclise), nada lhe direi (próclise).

Resposta: E
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