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Pronomes oblíquos



FORMAS DE USO
Os pronomes oblíquos são 
divididos em dois diferentes 
grupos, os átonos e os tônicos. 



FORMAS DE USO: ÁTONOS
São chamados átonos os pronomes oblíquos que não são 
precedidos de preposição.

Pronomes pessoais oblíquos átonos

Podem ser usados quando, na frase, o substantivo que substituem tem função de: 

 —> objeto direto (o, a, os, as, se, nos, vos, me, te)

Exemplo: Meu pai não a viu na rua

—> objeto indireto (lhe, lhes, nos, vos, me, te)

Exemplo: A professora não lhes deu a tarefa



FORMAS DE USO: ÁTONOS
—> Complemento nominal (me, te, lhe, nos, vos, lhes) 

Exemplo: Tenha-me consideração.

—> Sujeito acusativo (me, te, o, a, nos, vos, os, as) 

Exemplo: Deixa-nos entrar! 



ALTERAÇÕES: ÁTONOS
Forma verbal: R, S e Z         

—> lo, la, los, las

Exemplo: Ela vai seduzi-lo rapidamente.

Forma verbal: M, ÃO e ÕE

—> no, na, nos, nas 

Exemplo: Fizeram-nos esperar muito!



FORMAS DE USO: TôNICOS
Os pronomes oblíquos tônicos são sempre seguidos de 
preposições

● A mãe ansiosa esperava por mim.
● Entre mim e ti há uma distância enorme.
● Comprei um presente para ela.



FORMAS DE USO: TôNICOS
Serão usados forem precedidos de uma preposição, como: 
para, a, de e com.

Devem ser usados quando na frase, o substantivo que 
substituem tem função de objeto indireto ou adjunto 
adverbial



Exemplos
● Não há mais nada entre mim e ti
● Entreguei a revista para os meninos
● Voces viajarao com todos nos



colocação pronominal



COLOCAÇÃO PRENOMINAL
Há três colocações possíveis desses pronomes em relação ao 
verbo:

 Ênclise Ex.: Interessam-me seus motivos.

 Mesóclise Ex.: Interessar-me-ão os seus motivos.... - 

 Próclise Ex.: Não me interessam seus motivos.



Átonos E Tônicos: Prôclise
O pronome átono é colocado antes do verbo quando for precedido 
de:
-Palavra negativa Ex: Não lhe devo satisfações. 

-Advérbios Ex: Aqui se pode viver tranquilamente.

-Pronomes Relativos  Ex: A pessoa que te telefonou não se 
identificou.



Átonos E Tônicos: Prôclise
-Pronome  indefinido Ex:Ambos se revoltaram com a situação.

-Sujeito  Ex: Eu te amo

-Pronomes Demonstrativos Ex: Isso o comoveu demais.

Você poderá memorizar quais palavras atraem o pronome para 
antes do verbo com a sigla NARISD
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