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Pronomes Oblíquos 
 

Número Pessoa Pronomes 
retos 

Pronomes oblíquos  
átonos tônicos 

Singular 

Primeira Eu Me mim, comigo 
Segunda Tu Te ti, contigo 

Terceira Ele, ela 
(*você) Se, o, a, lhe si, ele, ela, 

consigo 

Plural 

Primeira Nós Nos nós, conosco 
Segunda Vós Vos vós, convosco 

Terceira Eles, elas 
(*vocês) 

Se, si, os, 
as, lhes 

si, eles, elas, 
consigo 

 
Os pronomes pessoais são subdivididos em:  
  - Pronomes pessoais do caso reto: função de sujeito na oração. 
  - Pronomes pessoais do caso oblíquo: função de complemento na frase. 
Desculpem-me. (me = objeto) 
 
Os pronomes oblíquos subdividem-se em: 
  - oblíquos átonos: nunca usados depois de preposição. 
Basta-me o teu amor. 
 - oblíquos tônicos: sempre depois de preposição:  
 
Preposição: a, de, em, por etc. 
Basta a mim o teu amor. 

Uso dos pronomes oblíquos átonos 
 

Pessoa a qual 
se refere 

Normalmente antes 
do verbo, ou depois 
do verbo com hífen 

Depois do verbo, 
quando este termina 

em R. 
Verbo se modifica*. 

Usar hífen. 

Depois do verbo, 
quando este 

termina em M. 
Verbo não se 

modifica. 
Usar hífen. 

Eu me   
Ele, ela, você o, a -lo, -la -no, -na 

Nós nos   
Eles, elas, 

vocês os, as -los, -las -nos, -nas 
 
*Verbos terminados em AR: Visitá-lo 
*Verbos terminados em ER: Fazê-lo 
*Verbos terminados em OR: Pô-lo 
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A que se refere “me” em “diga-me” e em “desculpe-me”? 
 
 
Complete com os pronomes oblíquos: me ou nos. 
(nós) Ele não nos viu na rua. 

1. (nós) Ele nunca ....................... viu aqui. 
2. (eu) Vocês nunca podem ....................... ajudar. 
3. (eu) Meus vizinhos sempre ....................... visitam. 
4. (eu) Estou muito cansada. Você pode ....................... ajudar? 
5. (eu) Preciso sair agora. Pedro está ....................... esperando. 
6. (eu) Francisco, você ....................... esperou muito tempo? 
7. (nós) Nossos amigos ....................... convidaram para uma festa. 
8. (eu) Meus amigos ....................... convidaram para uma festa. 

 
Reescreva as frases substituindo o termo grifado por seu pronome oblíquo correspondente. 
Eu vi os rapazes. Eu os vi 
 

1. Mário não fechou as janelas.  
2. Ela prepara o jantar em 10 minutos.  
3. Lúcia ajudou Carmen no trabalho?  
4. Eu vejo Cláudia e Anita mais tarde.  
5. Ana viu o filme.  
6. Vocês viram os rapazes?  
7. Nós vimos os animais no circo.  
8. Ele comprou a casa ontem.  
9. Ele vende livros nesta loja.  

 
Complete as frases com o pronome oblíquo correspondente ao termo entre parênteses. 
(Teresa) Eu sempre a vejo na biblioteca. 

1.  (Lúcia) Mário ................. viu na estação de metrô. 
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2. (Lúcia e José) Ele ................. conheceu em Campos do Jordão. 
3. (cartas) Ele ................. recebeu antes do almoço. 
4. (você) Felipe, não ................. vejo mais no restaurante. 
5. (você) Mariana, nós ................. atendemos depois. 
6. (vocês) Adriana e Rafael, nós ................. esperamos amanhã para o jantar. 

 
Complete com qualquer pronome oblíquo: me, nos, o(s) ou a(s). 
“Ontem, meu marido e eu fomos ao teatro. Na sala de espera vimos nossos colegas de 
escritório, mas eles não ................. viram. Comprei o programa e li os nomes dos atores. Meu 
marido também ................. leu.” 
 

 
 
A que se refere “la” em “pintá-la”? Escreva a mesma frase usando o nome no lugar do pronome. 
 
 
 

 
A que se refere “lo” em “devolvê-lo”? Escreva a mesma frase usando o nome no lugar do 
pronome. 
 
 

 
 
Complete com o pronome oblíquo –lo(s) ou –la(s). 
Quero fazer o trabalho. Quero fazê-lo. 

1. Quero ver o diretor. Quero 
2. Quero conhecer a nova diretora. Quero  
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3. Amanhã vamos visitar nossos amigos. 
4. Que bom! Vamos comprar esta bela casa. 
5. O diretor não quis atender o cliente.  
6. Vou preparar o aperitivo. 
7. Amanhã, vamos atravessar o rio Amazonas. 
8. Quero aprender esta música. 
9. Vou encontrar meus amigos no restaurante. 
10. Não posso abrir a porta. 
11.  (vender) Esta casa é muito grande para nós. Queremos  
12. (comer) Que belas laranjas! Vamos  
13. (comprar) Gostei deste relógio. Vou  
14. (esperar) Meus amigos chegam hoje. Vamos 
15. (conhecer) Brasília é uma cidade moderna. Quero 

 
Reescreva as frases usando os pronomes oblíquos –no(s) ou –na(s). 
As secretárias escrevem as cartas. As secretárias escrevem-nas. 

1. Vocês ajudam as crianças. 
2. Os vizinhos viram os ladrões. 
3. As crianças comeram os doces. 
4. Os vizinhos chamaram a polícia. 
5. Os alunos abrem o livro. 
6. Meus filhos compraram os livros. 
7. Os convidados tomaram o vinho todo. 
8. Meus irmãos compraram as entradas. 
9. Os diretores aprovaram o plano. 
10. Os rapazes acompanharam as moças até em casa. 
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