
ATIVIDADES- CLASSROOM 
 
 
Complete as lacunas a seguir utilizando o particípio regular ou irregular dos verbos entre parênteses, de acordo 
com a forma mais aceita pela norma culta:  
 
 
 
1) O candidato foi _____________ com mais de 200 mil votos. Muitos dos que haviam ____________ na eleição 
anterior votaram nele novamente. (eleger) 
 
 2) O imposto já foi ____________. (pagar)  
 
3) Àquela altura, já poderia ter ____________ seus débitos, se não tivesse ____________ todo o dinheiro que 
tinha ____________ (pagar, gastar, ganhar) 
 
 4) A lei tinha já ____________ qualquer penalidade para aquele ato que não mais era considerado elícito. 
(extinguir)  
 
5) Os operários estavam ____________ do imposto. (isentar) 
 
 6) O diretor havia __________ o aluno porque ele tinha ___________ as paredes da sala. (expulsar / pichar) 
 
 7) No cardápio estava ___________ a gorjeta, por isso o garçom ficou ___________ com minha atitude. (incluir, 
surpreender)  
 
8) Na construção da praça de esportes tinham _____________ toda a economia feita, mas todos tinham 
____________ com a obra. (gastar/ ganhar) 
 
 9) Tinha ____________ 10 anos por assalto, mas já estava ___________ há qual quatro e tinha ____________ 
para sua mulher mudar de vida. (pegar, libertar, prometer). 
 
 19) No acidente, os ocupantes do veículo haviam ficado ----------------------nas ferragens. (prender) 
 
 11) O espetáculo foi ------------- em virtude do mau tempo. (suspender)  
 
12) O garoto foi ----------------pelo Corpo de Bombeiros que atuava naquela região. (salvar) 
 13) Sua proposta foi ---------------------por todos durante a reunião. (aceitar) 
 
 14) O candidato de sua preferência foi -------------- pela segunda vez, ocupando agora o cargo de Governador. 
(eleger)  
 
p) Vovó já havia ------------------ os bolinhos de chuva. (fritar) 



  “                       Educando para a Glória de Deus”    
 
Natureza do Trabalho: Exercícios de Aprendizagem. (3) 
 
Disciplina: Ensino Religioso.                                   Turma: terceirão. 
              

Professora: Tadeu Sanches.        Etapa : 1º        Ano: 2020.         
 
Aluno:____________________________________________________ 
 
 

 

 
„Prestem atenção! Tenham cuidado com todo tipo de avareza porque a verdadeira vida de uma pessoa não 
depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas,‟ (Lucas 12:15 - NTLH)  
 
 

1. Defina o significado de consumo e consumismo.  __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
2. Por que cada vez mais cedo os jovens estão se endividando? Quais as consequências disso? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
3. Paulo em sua primeira carta a Timóteo no cap. 6, vers.10ª disse o seguinte: “Porquanto o amor ao 

dinheiro é a raiz de todos os males...”, você concorda ou não com essa frase? Explique a sua opinião. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
4. Consumo consciente é...... 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 



 
                                                     “ Educando para a Glória de Deus” 
 
Natureza do Trabalho: Exercícios de Revisão Avaliação II            Disciplina: Física 
Professor(a): Kelson Zanuth     Etapa : 1ª     Ano: 3º  

 

Ø Essa lista de exercícios não precisa ser entregue ao professor, ela será para sua revisão! 
Ø Essa lista de exercícios não será pontuada pelo professor, ela será para sua revisão! 

Conteúdo: F. A – M. 04 e 05; F. B – M. 04; F. C – M. 04 e 05        vol. 2. 
“Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres.”   Joao 8:36 

Frente C 

Exercícios da apostila: M.4: p.79: 1 e 4;  p.81: 6; p.83: 12;       M.5: p.91: 1 e 5; p. 92: 1.  p. 93: 3 e 8. 

1) (UNIFEI-MG) Na figura estão representadas algumas linhas de força e superfícies 
equipotenciais de um campo eletrostático uniforme. Qual, em microjoules, o trabalho 
da força elétrica que atua numa partícula de carga q = 4 µC, no deslocamento (a) de 
A a C; (b) B a C; (c) A a D; (d) C a A.  R: 480 µJ; 360µC; zero; -480µC 

 
2)  Em relação ao exercício 1, qual o módulo do campo elétrico? 
 
3)  (MODELO ENEM) O potencial elétrico V no espaço entre duas placas paralelas, 1 e 2, é dado (em volts) por V= 

1500x2, onde x (em metros) é a distância perpendicular em relação à placa 1. Para x = 2,0 cm, (a) determine o 
módulo do campo elétrico; (b) o campo elétrico aponta para a placa 1 ou na direção oposta?  R: 30V/m 

 
4) O esquema ao lado representa duas esferas X e Y e suas equipotenciais. 

  
a) O potencial resultante nos pontos A, B, C, D e F.  
b) A diferença de potencial entre os pontos F e C; A e D; A e B.  

R: b)42V, -3V, -25V, -35V, -25V; c) 0, 77V, 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) A figura é a intersecção de um plano com o centro C de um condutor esférico 

de carga Q = 1 nC e com três superfícies equipotenciais ao redor desse 
condutor. Adote  K = 9x109 N/m2C2.  
a) Considerando o condutor puntiforme, qual a distância do seu centro ao 

ponto P? 
b) Uma partícula de carga de q = 16 nC é levada do ponto N ao ponto M. Qual 

o trabalho realizado por um operador para deslocar essa carga no repouso 
em N ao repouso em M? 

c) Qual o módulo do campo elétrico gerado pelo condutor?  R: 3,6V; -8x10-8J; 0,69N/C 

 

6) A figura seguinte representa linhas de força de um campo elétrico uniforme vertical e 
três pontos internos A, B e C desse campo. As retas que passam pelos pontos A, B 
e C são perpendiculares às linhas de força. Uma carga elétrica q = 7mC se desloca 
nos pontos de A, B e C. Determine: (a) o trabalho da carga de A para B; (b) o 
trabalho da carga de B para C; (c) o trabalho da carga para se deslocar ao longo da 
linha de 50V. (d) Qual o nome dessas linhas perpendiculares às linhas de força?   R: 
0,14J; 0,14J; 0J 
 
 
 

 



7) A figura representa as linhas equipotenciais no campo gerado por duas cargas elétricas puntiformes de mesmo 
valor absoluto e sinais opostos.  
a) Qual é a ddp entre os pontos A e B e entre B e C?  R: 10V;  -5V 
b) Represente a direção e sentido do campo elétrico entre as cargas. 

  
 

8)  As linhas cheias representam algumas linhas de força de um campo 
eletrostático e, as tracejadas, as linhas equipotenciais. 

 

Uma partícula eletrizada com carga elétrica q = 2.10-6 C é transportada de A até B e de B até C. Qual é o trabalho 
que a força eletrostática realiza nestes dois deslocamentos? 

 
9) A figura mostra um campo elétrico uniforme e três superfícies equipotenciais pontilhadas e espaçadas igualmente 

em 3,0 cm. 
 

 

 
Considere a intensidade do campo elétrico como 4,0 × 102 V/m. calcule: 
a) a aceleração de uma carga elétrica de q = 1,0 µC e massa m = 2,5x10-10 kg , para se mover do repouso no 

ponto 3 ao ponto 5. 
b) a velocidade da carga elétrica ao passa pelo ponto 4.   
c) qual o tempo ela gastou para chegar no ponto 4?   
d) Qual a direção e sentido do campo elétrico na figura? 

R: 1,6x106m/s2; 310m/s; 1,9x10-4s  
10) Uma esfera metálica oca de raio R = 5,0 cm foi eletrizada com uma 

carga de 30 µC. Calcule as intensidades dos vetores campo elétrico nos 
pontos situados:   Adote: K = 9 x 109 Nm²/C² 
a)  a 1,0 cm do centro da esfera;   b)   a 10 cm do centro da esfera. 
 

11) Em relação a esfera do exercício 21 determine o potencial elétrico nos pontos: 
a) a 1,0 cm do centro da esfera;   c)   a 10 cm do centro da esfera. 
b) a 5,0 cm do centro da esfera; 

 
12) Explique o que é blindagem eletrostática. 

 
13) Explique o que é poder das pontas. 



Frente A 

Exercícios da apostila: M.4: p.8: 4;  p.10: 6; p.11: 1(ENEM);        M.5: p.21: 8; p.22: 5 e 8; p.23: 11 e 2(ENEM). 

 
Frente B 

Exercícios da apostila: M.4: p.45: 2 e 7. 
 
14) Lolita coloca, em uma garrafa térmica, o café que acabou de fazer. São 700g de café [calor específico sensível 

do café = 1 cal/g°C] a 86°C. A garrafa térmica, de massa = 350g, inicialmente estava a 20°C e o conjunto atinge 
equilíbrio térmico a 75°C. Qual o calor específico sensível da garrafa? 
 

15) (OBJETIVO-SP) Um líquido cuja massa é igual a 250g é aquecido de –20°C a 40°C sem sofrer mudança de 
estado. Sabendo-se que seu calor específico sensível é igual a 0,30 cal/g°C. Determine o tempo necessário para 
este aquecimento, usando uma fonte térmica de potência constante e igual a 90 calorias por minuto. 

 
16) (UNIFOR-CE) – Uma pedra de gelo, de 40g de massa e a temperatura de –10°C, é exposta ao sol. Admitindo 

que o gelo só absorve calor do sol a uma taxa média de 200 cal/min, qual o tempo gasto para a pedra derreter 
completamente é, em minutos?  R: 16min 

17) O gráfico a seguir dá a temperatura de um corpo em função do tempo. O corpo inicialmente estava no estado 
sólido e sua massa é 100g. A fonte de calor que o aquece fornece 400cal/min. 

a)  

Qual o calor específico latente de fusão da substância, em cal/g?  R: 32 cal/g 
 

FÍSICA 89

! (UNIP-SP) – Um corpo, feito de material homogêneo, ini -
cial  mente no estado sólido, está recebendo calor e sua tempe -
ratura θ varia com o tempo t, de acordo com o gráfico a seguir.

O processo de fusão ocorre no intervalo de tempo indicado por
a) I  b) II   c) III d) IV   e) V

RESOLUÇÃO:
A fusão é representada pelo primeiro patamar (II).
Resposta: B

" (MODELO ENEM) – O gráfico a seguir representa a curva
de aquecimento de uma amostra de substância pura:

Com base nos dados fornecidos pela curva de aque cimento
apresentada, assinale a alternativa correta:
a) O calor Q2 é sensível.
b) Nas mudanças de estado, a temperatura varia.
c) O calor Q1 é latente.
d) Entre os pontos C e D, ocorre uma mudança de estado.
e) O calor necessário para vaporizar completamen te a amostra

é algebricamente representado por Q1 + Q2 + Q3 + Q4.

Resposta: E

# (MODELO ENEM) – O gráfico a seguir é a curva de
aquecimento de 10g de uma substância, à pressão de 1 atm.

Analise as seguintes afirmações:
I. A substância em questão é a água.
II. O ponto de ebulição dessa substância é 80°C.
III. O calor latente específico de fusão dessa subs tância é

20cal/g.
Das afirmações acima,
a) todas estão corretas.
b) todas estão erradas.
c) somente I e II estão corretas.
d) somente II e III estão corretas.
e) somente I está correta.

RESOLUÇÃO:
I. FALSA. Sob pressão normal (1 atm), a água sofre fusão na

temperatura de 0°C. No diagrama, notamos que a substância
em questão se funde a – 20°C (primeiro patamar). Assim, essa
substância não é a água.

II. VERDADEIRA. O segundo patamar indica a temperatura de
ebulição da substância. Do gráfico, notamos que essa tem -
peratura corresponde a 80°C.

III. VERDADEIRA. No primeiro patamar, temos: Q = m L

(300 – 100) = 10 . LF ⇒   

Resposta: D

$ O gráfico a seguir dá a temperatura de um corpo em fun -
ção do tempo. O corpo inicialmente estava no estado sólido e
sua massa é 100g. A fonte de calor que o aquece fornece
400cal/min.

O calor específico la ten te de fusão da subs tância, em cal/g, é
igual a:
a) 0,20 b) 1,0 c) 25 d) 30 e) 32

RESOLUÇÃO:

Qfusão = Pot . ∆t

mLF = Pot . ∆t

100 . LF = 400 (10 – 2,0)

Resposta: E

LF = 32cal/g

LF = 20 cal/g
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ATIVIDADES DO LIVRO -BERNOULLI- 2º ANO- 06-09  /04/2020 

 

EXERCICIOS DE APRENDIZAGEM- P. 73-74 

EXERCÍCIOS PROPOSTOS- P.74-76 

SEÇÃO ENEM- P. 77 
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                                                     “ Educando para a Glória de Deus”  

 

Natureza do Trabalho: Extraclasse              Disciplina: LINGUA PORTUGUESA            

Professor(a):Nilza Pires                        Etapa :1ª   Valor:      Ano: 3º EM.    Data:  24/03/2019  

Aluno(a): ______________________________________Turma: 3º     N°: _____ Nota: _____ 

➢ Atividade para reposição de conteúdo que corresponde aos dias 24/03-31/03/2020 
➢ Pesquise e registre o conteúdo em folha separada para ser entregue e avaliado pela professora. 

 
 
Questão 01 
Sobre os estudos dos tempos e modos verbais pesquise e registre: 
 
a) Classificação dos verbos 
b) Flexão dos verbos. 
 
 
 
 
Questão 02 
Leia o texto “O Brutal Preconceito” e responda à questão 02. 

Eu completei 28 anos de jornalismo. Nestes anos todos, tive somente três causas obsessivas: o 
abrandamento da discriminação contra os negros, a atenuação da política que barra nas empresas privadas o 
ingresso de empregados com mais de 40 anos e a humanização dos presídios. Mesmo quando eu era 
exclusivamente cronista esportivo, defendia estas três causas com entusiasmo nos meus comentários, embora 
minha posição tivesse sido sempre isolada e sem repercussão.  
(http://wp.clicrbs.com.br/paulosantana/2011/12/30/o-brutal-preconceito/?topo=13,1,1,,,13) 
 
Marque V ( verdadeiro) ou  F ( falso):  
Questão  
 
O jornalista utiliza o pretérito perfeito sobre seu tempo de profissão. (       )  
O jornalista utiliza o pretérito perfeito para falar das três causas que defendia.(      )  
O jornalista utilizou o pretérito imperfeito para informar sua atuação como cronista esportivo. (      ) 
Quando tratava de assuntos esportivos, também defendia as causas mencionadas. (       )  
 
 
 

 
"Dê-me o seu coração; mantenha os seus olhos em meus caminhos. 

" Provérbios 23:26- Abraços, Nilza- 

http://wp.clicrbs.com.br/paulosantana/2013/06/27/o-brutal-preconceito-3/?topo=13,1,1,,,13
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Aluno(a): ______________________________________Turma: 3º     N°: _____ Nota: _____ 

➢ Atividade para reposição de conteúdo que corresponde aos dias 24/03-31/03/2020 
➢ Pesquise e registre o conteúdo em folha separada para ser entregue e avaliado pela professora. 

 
 
Questão 01 
Sobre os estudos dos tempos e modos verbais pesquise e registre: 
 
a) Classificação dos verbos 
b) Flexão dos verbos. 
 
 
 
 
Questão 02 
Leia o texto “O Brutal Preconceito” e responda à questão 02. 

Eu completei 28 anos de jornalismo. Nestes anos todos, tive somente três causas obsessivas: o 
abrandamento da discriminação contra os negros, a atenuação da política que barra nas empresas privadas o 
ingresso de empregados com mais de 40 anos e a humanização dos presídios. Mesmo quando eu era 
exclusivamente cronista esportivo, defendia estas três causas com entusiasmo nos meus comentários, embora 
minha posição tivesse sido sempre isolada e sem repercussão.  
(http://wp.clicrbs.com.br/paulosantana/2011/12/30/o-brutal-preconceito/?topo=13,1,1,,,13) 
 
Marque V ( verdadeiro) ou  F ( falso):  
Questão  
 
O jornalista utiliza o pretérito perfeito sobre seu tempo de profissão. (       )  
O jornalista utiliza o pretérito perfeito para falar das três causas que defendia.(      )  
O jornalista utilizou o pretérito imperfeito para informar sua atuação como cronista esportivo. (      ) 
Quando tratava de assuntos esportivos, também defendia as causas mencionadas. (       )  
 
 
 

 
"Dê-me o seu coração; mantenha os seus olhos em meus caminhos. 

" Provérbios 23:26- Abraços, Nilza- 

http://wp.clicrbs.com.br/paulosantana/2013/06/27/o-brutal-preconceito-3/?topo=13,1,1,,,13
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➢ Atividade para reposição de conteúdo que corresponde aos dias 17/03-20/03/2020 
➢ Pesquise e registre o conteúdo em folha separada para ser entregue e avaliado. 

 

 Como prevenir o coronavírus? 
Ainda não existe uma vacina para prevenir a infecção por coronavírus. As orientações de prevenção são as 

mesmas de outras doenças de transmissão via respiratória. 

• Evitar contato próximo com pessoas doentes ou com sintomas de infecção respiratória aguda (tosse, 

coriza, febre) 

• Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, por pelo menos 20 segundos, principalmente após ter 

contato direto com pessoas doentes e antes de se alimentar. Se não houver água e sabão, usar um 

antisséptico para as mãos à base de álcool em gel 

• Usar lenços descartáveis para higiene nasal (nada de lencinhos de pano!) e descartá-los logo após a 

utilização 

• Cobrir nariz e boca sempre que for espirrar ou tossir de preferência com um lenço de papel (e descartar 

no lixo)  

• Na falta de lenço de papel, preferir usar o braço para cobrir nariz e boca. Evite cobrir com a mão, pois 

é mais comum encostar em outras pessoas ou objetos com ela  

• Se usar as mãos para cobrir, lave-as sempre após tossir ou espirrar 

• Evitar tocar em olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas 

• Manter ambientes muito bem ventilados  

• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos, garrafas e talheres 

• Limpar e desinfetar objetos e superfícies que sejam tocados com frequência 

• Evitar contato com animais selvagens ou doentes 

• Evitar cumprimentar pessoas com apertos de mão. Prefira um aceno acompanhado de um sorriso 

 

 

 

Disponível em: https://www.unimed.coop.br/viver-bem/saude-em-pauta/coronavirus-e-covid-19 

Questão 01- Analise as orações em negrito, classifique e justifique a colocação pronominal de cada uma. 
Questão 02- GRAMÁTICA: pesquise e registre as regras para o uso da próclise. 

https://www.unimed.coop.br/viver-bem/saude-em-pauta/coronavirus-e-covid-19
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Questão 3- Leia esta inspiradora máxima de Clarice Lispector, observando o emprego dos pronomes átonos 
destacados: 
 
“RENDA-SE, COMO EU ME RENDI. MERGULHE NO QUE VOCÊ NÃO CONHECE COMO EU MERGULHEI. NÃO SE 
PREOCUPE EM ENTENDER, VIVER ULTRAPASSA QUALQUER ENTENDIMENTO.”.           

 

Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/clarice_lispector/>. Acesso em: 14 de março de 2016.  

  

3.1 – Aponte a justificativa para a colocação do pronome “se”: 

a) após o verbo (ênclise): _________________________________________________________ 

b) antes do verbo (próclise): _______________________________________________________ 

 

Questão 4 – Marque a alternativa em que o pronome átono foi colocado, segundo a norma culta: 

a) Em se tratando de cálculos, ele é mestre.  

b) A renovação do contrato ajudar-ia-me significativamente.  

c) Foi meu primo quem casou-se no último sábado.  

d) Pedro, me passe os talheres.  

 

Questão 5 – São exemplos de situações de utilização informal dos pronomes átonos, EXCETO: 

a) Eu vi ela no parque hoje. 

b) Matheus lhe ama loucamente.  

c) Se vista logo, filho! 

d) Alguém lhe revelou o segredo. 

 

Questão 6 – Assinale a alternativa em que as duas possibilidades de colocação pronominal são aceitas:  

a) Veio a minha casa, fazendo-me perguntas. / Veio a minha casa, me fazendo perguntas. 

b) Assim que possível, lhe revelarei detalhes. / Assim que possível, revelar-lhe-ei detalhes.  

c) Que Deus o acompanhe! / Que Deus acompanhe-o. 

d) Precisamos-lhe convencer de nossa ideia. / Precisamos convencer-lhe de nossa ideia. 

 
 

CUIDE-SE E CUIDE DE QUEM VOCÊ AMA! 
 

“Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, 
pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.” – Josué 1:9- 

Saúde! Um abraço, Nilza.  

Imperativo afirmativo.

Partícula negativa "Não"
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COLOCAÇÃO PRONOMINAL- posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase em relação 
ao verbo a que se referem. 
 
São pronomes oblíquos átonos: me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e vos. 
 
O pronome oblíquo átono pode assumir três posições na oração em relação ao verbo: 
1. próclise: pronome antes do verbo 
2. ênclise: pronome depois do verbo 
3. mesóclise: pronome no meio do verbo 
 
Próclise 
A próclise é aplicada antes do verbo quando temos: 
 
• Palavras com sentido negativo: 
Nada me faz querer sair dessa cama.  
Não se trata de nenhuma novidade.   
 
• Advérbios: 
Nesta casa se fala alemão. 
Naquele dia me falaram que a professora não veio. 
 
 
• Pronomes relativos: 
A aluna que me mostrou a tarefa não veio hoje. 
Não vou deixar de estudar os conteúdos que me falaram. 
 
Pronomes indefinidos: 
Quem me disse isso? 
Todos se comoveram durante o discurso de despedida. 
 
• Pronomes demonstrativos: 
Isso me deixa muito feliz! 
Aquilo me incentivou a mudar de atitude! 
 
• Preposição seguida de gerúndio: 
Em se tratando de qualidade, o Brasil Escola é o site mais indicado à pesquisa escolar. 
 
• Conjunção subordinativa: 
Vamos estabelecer critérios, conforme lhe avisaram. 
 
Ênclise 
A ênclise é empregada depois do verbo. A norma culta não aceita orações iniciadas com pronomes oblíquos 
átonos. A ênclise vai acontecer quando: 
 
• O verbo estiver no imperativo afirmativo: 
Amem-se uns aos outros. 
Sigam-me e não terão derrotas. 
 
• O verbo iniciar a oração: 

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/pronomes-indefinidos-interrogativos.htm
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Diga-lhe que está tudo bem. 
Chamaram-me para ser sócio. 
 
• O verbo estiver no infinitivo impessoal regido da preposição "a": 
Naquele instante os dois passaram a odiar-se. 
Passaram a cumprimentar-se mutuamente. 
 
• O verbo estiver no gerúndio: 
Não quis saber o que aconteceu, fazendo-se de despreocupada. 
Despediu-se, beijando-me a face. 
 
• Houver vírgula ou pausa antes do verbo: 
Se passar no vestibular em outra cidade, mudo-me no mesmo instante. 
Se não tiver outro jeito, alisto-me nas forças armadas. 
 
Mesóclise 
A mesóclise acontece quando o verbo está flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito: 
Falar-lhe-ei a teu respeito. (Falarei + lhe) 
Procurar-me-iam caso precisassem de ajuda. (Procurariam + me) 
 
GRAMÁTICA CONTEXTUALIZADA- ATIVIDADES 
Questão 01 
Leia a tirinha para responder à questão. 

 
 
No segundo quadrinho, observa-se o emprego correto do pronome, quanto à sua colocação na frase. Assinale a alternativa que 
nomeia essa espécie de colocação e por que ela é obrigatória, nesse contexto. 

 
a) Próclise, pelo uso de palavra negativa. 
b) Mesóclise, pela utilização do imperativo. 
c) Próclise, pela utilização do gerúndio. 
d) Ênclise, pelo uso de expressão negativa. 
e) Mesóclise, pela presença de perífrase. 
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Questão 02  (ETF- SP) 
Assinale o período em que foi empregado um pronome relativo inadequadamente: 
 
a) O livro a que eu me refiro é Estrela da manhã, do Manuel Bandeira. 
b) Ela é uma pessoa de cuja idoneidade ninguém duvida. 
c) A tese em cujos dados nos baseamos é esta. 
d) O tribunal do juri perante o qual o réu foi condenado foi implacável. 
e) O homem de cujo lhe falei ontem é este. 
 

Questão 03(UFP-CURITIBA)  
Complete com os pronomes e indique a opção correta, dentre as indicadas abaixo: 
 
1. De repente, deu-lhe um livro para ………. ler. 
2. De repente, deu um livro para ………. . 
3. Nada mais há entre ………. e você. 
4. Sempre houve entendimentos entre ………. e ti. 
5. José, espere vou ………. . 
a) ele, mim, eu, eu, consigo 
b) ela, eu, mim, eu, contigo 
c) ela, mim, mim, mim, com você 
d) ela, mim, eu, eu, consigo 
e) ela, mim, eu, mim, contigo 
 

Questã0 04 (Concurso online) 
Assinale a opção em que se faz um comentário correto sobre a colocação do pronome oblíquo em “Eles já o 
conheciam bem,”. 
 
a) Ocorre próclise em função do caráter atrativo do advérbio “já”. 
b) O correto deveria ser “conhecê-lo-ia” para adequar-se à Norma Padrão. 
c) Deveria estar em ênclise devido à presença do advérbio “bem”. 
d) O uso da próclise ou da ênclise é indiferente nesse caso. 
 
 
Questão 05 
Marque C(certo) ou E(errado) nas as orações a seguir. 
 
(C)Quando lhes entregariam as provas, era um mistério que não lhes era possível desvendar. 
(E)  A respeito daquelas fraudes, os auditores já haviam prevenido-os há muito tempo. 
(E)  Os amigos entreolharam- se emocionados, mas não lhes deram mais nenhuma informação. 
(E)  Aquele foi o livro que lhe eu dei como prova de admiração. 
(E)  Admirou-me a despesa porque não havias-me dito que o presente iria custar-te tão caro. 
(C)  Ainda não me havias falado essas injúrias. 
(C)  Já de pé, banhando-me, ouço-lhe os passos no corredor. 
(C)  Dir-se-ia que todos preferem-lhe ocultar os fatos. 
(E)  Os alunos não têm preocupado-se com as provas. 
(E)  Peça a dar- se- lhe- à o perdão. 
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Questão 06 
Explique a colocação pronominal utilizada na tira a seguir:  

 
A colocação pronominal utilizada na tira foi a próclise devido a utilização do pronome 
indefinido ‘’algo’’ antes do verbo. 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Questão 07 

 
No primeiro quadrinho, qual foi a colocação pronominal utilizada por Hagar? Ela está correta? Justifique. 

 A colocação pronominal utilizada por Hagar no primeiro quadrinho é a próclise. Ela está 

correta devido a utilização do ‘’não’’ antes do verbo.  
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Questão 08 

(Mackenzie) A colocação do pronome oblíquo está incorreta em: 
 
a) Para não aborrecê-lo, tive de sair. 
b) Quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. 
c) Não me submeterei aos seus caprichos. 
d) Ele me olhou algum tempo comovido. 
e) Não a vi quando entrou. 
 
 

 

 

Questão 09 (Unirio)  
Assinale o item que completa convenientemente as lacunas do trecho: A maxila e os dentes denotavam a 
decrepitude do burrinho; _____ , porém, estavam mais gastos que _____ . 
 
a) esses, aquela 
b) estes, aquela 
c) estes, esses 
d) aqueles, esta 
e) estes, esses 
 
 

Questão 10 (UFRJ)  
Numa das frases, está usado indevidamente um pronome de tratamento. Assinale-a: 
 
a) Os Reitores das Universidades recebem o título de Vossa Magnificência. 
b) Sua Excelência, o Senhor Ministro, não compareceu à reunião. 
c) Senhor Deputado, peço a Vossa Excelência que conclua a sua oração. 
d) Sua Eminência, o Papa Paulo VI, assistiu à solenidade. 
e) Procurei o chefe da repartição, mas Sua Senhoria se recusou a ouvir as minhas explicações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos.” Prov. 16:3 
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COLOCAÇÃO PRONOMINAL- posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase em relação 
ao verbo a que se referem. 
 
São pronomes oblíquos átonos: me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e vos. 
 
O pronome oblíquo átono pode assumir três posições na oração em relação ao verbo: 
1. próclise: pronome antes do verbo 
2. ênclise: pronome depois do verbo 
3. mesóclise: pronome no meio do verbo 
 
Próclise 
A próclise é aplicada antes do verbo quando temos: 
 
• Palavras com sentido negativo: 
Nada me faz querer sair dessa cama.  
Não se trata de nenhuma novidade.   
 
• Advérbios: 
Nesta casa se fala alemão. 
Naquele dia me falaram que a professora não veio. 
 
 
• Pronomes relativos: 
A aluna que me mostrou a tarefa não veio hoje. 
Não vou deixar de estudar os conteúdos que me falaram. 
 
Pronomes indefinidos: 
Quem me disse isso? 
Todos se comoveram durante o discurso de despedida. 
 
• Pronomes demonstrativos: 
Isso me deixa muito feliz! 
Aquilo me incentivou a mudar de atitude! 
 
• Preposição seguida de gerúndio: 
Em se tratando de qualidade, o Brasil Escola é o site mais indicado à pesquisa escolar. 
 
• Conjunção subordinativa: 
Vamos estabelecer critérios, conforme lhe avisaram. 
 
Ênclise 
A ênclise é empregada depois do verbo. A norma culta não aceita orações iniciadas com pronomes oblíquos 
átonos. A ênclise vai acontecer quando: 
 
• O verbo estiver no imperativo afirmativo: 
Amem-se uns aos outros. 
Sigam-me e não terão derrotas. 
 
• O verbo iniciar a oração: 
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Diga-lhe que está tudo bem. 
Chamaram-me para ser sócio. 
 
• O verbo estiver no infinitivo impessoal regido da preposição "a": 
Naquele instante os dois passaram a odiar-se. 
Passaram a cumprimentar-se mutuamente. 
 
• O verbo estiver no gerúndio: 
Não quis saber o que aconteceu, fazendo-se de despreocupada. 
Despediu-se, beijando-me a face. 
 
• Houver vírgula ou pausa antes do verbo: 
Se passar no vestibular em outra cidade, mudo-me no mesmo instante. 
Se não tiver outro jeito, alisto-me nas forças armadas. 
 
Mesóclise 
A mesóclise acontece quando o verbo está flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito: 
Falar-lhe-ei a teu respeito. (Falarei + lhe) 
Procurar-me-iam caso precisassem de ajuda. (Procurariam + me) 
 
GRAMÁTICA CONTEXTUALIZADA- ATIVIDADES 
Questão 01 
Leia a tirinha para responder à questão. 

 
 
No segundo quadrinho, observa-se o emprego correto do pronome, quanto à sua colocação na frase. Assinale a alternativa que 
nomeia essa espécie de colocação e por que ela é obrigatória, nesse contexto. 

 
a) Próclise, pelo uso de palavra negativa. 
b) Mesóclise, pela utilização do imperativo. 
c) Próclise, pela utilização do gerúndio. 
d) Ênclise, pelo uso de expressão negativa. 
e) Mesóclise, pela presença de perífrase. 
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Questão 02  (ETF- SP) 
Assinale o período em que foi empregado um pronome relativo inadequadamente: 
 
a) O livro a que eu me refiro é Estrela da manhã, do Manuel Bandeira. 
b) Ela é uma pessoa de cuja idoneidade ninguém duvida. 
c) A tese em cujos dados nos baseamos é esta. 
d) O tribunal do juri perante o qual o réu foi condenado foi implacável. 
e) O homem de cujo lhe falei ontem é este. 
 

Questão 03(UFP-CURITIBA)  
Complete com os pronomes e indique a opção correta, dentre as indicadas abaixo: 
 
1. De repente, deu-lhe um livro para ………. ler. 
2. De repente, deu um livro para ………. . 
3. Nada mais há entre ………. e você. 
4. Sempre houve entendimentos entre ………. e ti. 
5. José, espere vou ………. . 
a) ele, mim, eu, eu, consigo 
b) ela, eu, mim, eu, contigo 
c) ela, mim, mim, mim, com você 
d) ela, mim, eu, eu, consigo 
e) ela, mim, eu, mim, contigo 
 

Questã0 04 (Concurso online) 
Assinale a opção em que se faz um comentário correto sobre a colocação do pronome oblíquo em “Eles já o 
conheciam bem,”. 
 
a) Ocorre próclise em função do caráter atrativo do advérbio “já”. 
b) O correto deveria ser “conhecê-lo-ia” para adequar-se à Norma Padrão. 
c) Deveria estar em ênclise devido à presença do advérbio “bem”. 
d) O uso da próclise ou da ênclise é indiferente nesse caso. 
 
 
Questão 05 
Marque C(certo) ou E(errado) nas as orações a seguir. 
 
Quando lhes entregariam as provas, era um mistério que não lhes era possível desvendar. 
(     )  A respeito daquelas fraudes, os auditores já haviam prevenido-os há muito tempo. 
(     )  Os amigos entreolharam- se emocionados, mas não lhes deram mais nenhuma informação. 
(     )  Aquele foi o livro que lhe eu dei como prova de admiração. 
(     )  Admirou-me a despesa porque não havias-me dito que o presente iria custar-te tão caro. 
(     )  Ainda não me havias falado essas injúrias. 
(     )  Já de pé, banhando-me, ouço-lhe os passos no corredor. 
(     )  Dir-se-ia que todos preferem-lhe ocultar os fatos. 
(     )  Os alunos não têm preocupado-se com as provas. 
(     )  Peça a dar- se- lhe- à o perdão. 
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Questão 06 
Explique a colocação pronominal utilizada na tira a seguir:  

 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Questão 07 
No primeiro quadrinho, qual foi a colocação pronominal utilizada por Hagar? Ela está correta? Justifique. 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 08 

(Mackenzie) A colocação do pronome oblíquo está incorreta em: 
 
a) Para não aborrecê-lo, tive de sair. 
b) Quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. 
c) Não me submeterei aos seus caprichos. 
d) Ele me olhou algum tempo comovido. 
e) Não a vi quando entrou. 
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Questão 09 (Unirio)  
Assinale o item que completa convenientemente as lacunas do trecho: A maxila e os dentes denotavam a 
decrepitude do burrinho; _____ , porém, estavam mais gastos que _____ . 
 
a) esses, aquela 
b) estes, aquela 
c) estes, esses 
d) aqueles, esta 
e) estes, esses 
 
 

Questão 10 (UFRJ)  
Numa das frases, está usado indevidamente um pronome de tratamento. Assinale-a: 
 
a) Os Reitores das Universidades recebem o título de Vossa Magnificência. 
b) Sua Excelência, o Senhor Ministro, não compareceu à reunião. 
c) Senhor Deputado, peço a Vossa Excelência que conclua a sua oração. 
d) Sua Eminência, o Papa Paulo VI, assistiu à solenidade. 
e) Procurei o chefe da repartição, mas Sua Senhoria se recusou a ouvir as minhas explicações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos.” Prov. 16:3 
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