
COLOCACIÓN DO PRONOME ÁTONO 
 
Cando falamos de pronome átono, referímonos ás formas: ME, TE, CHE , LLE, 
O, A ( coas variantes –lo, -la, -no, -na) NOS, VOS, LLES, OS, AS   (coas 
variantes –los, -las, -nos, -nas) 

 
E as súas contraccións:  
 
 

 

O/LO A/LA OS/LOS AS/LAS 

ME mo ma mos mas 

CHE cho cha chos chas 

LLE llo lla llos llas 

NOS nolo nola nolos nolas 

VOS volo vola volos volas 

LLES llelo llela llelos llelas 

 
 
A regra xeral di que o pronome átono sitúase despois do verbo, unido 
directamente a el sen guión. 

 
                            Ex.  Antón regaloume unha flor 

                               Aquel día  levoulles caramelos ós rapaces. 
 

     
Pero esta regra unha serie de  EXCEPCIÓNS nas que o pronome se sitúa 
antes de verbo :  

 
1. Nas oracións negativas (todas aquelas que leven unha partícula que negue)   

 
     Ex.  Non o coñezo   nin o quero coñecer 
            Xamais o direi e ninguén o saberá  
           Nunca o atoparán e nada me poderán facer 

 



 
2. Nas oracións  que indican desexo (desiderativa) ou dúbida  (dubitativas) 

 
Ex.  Oxalá o atopen pronto 
       Deus o queira 
       Quizais o atopen pronto 

  
3. Nas oracións introducidas por unha partícula interrogativa ou exclamativa; 

de non levar estas partículas a oración segue as regras xerais  de 
colocación do pronome. 
 
                          Ex. canto che custou?    cfr.      custouche moito?   
                                quen mo dera!            cfr.     traerasme iso! 
                                onde o viche?           cfr.      víchelo na rúa? 

 
4. Nas oracións nas que o verbo leva antes indefinidos como: algo, alguén, 

ambos/as, entrambos/as, bastante, mesmo, calquera, todo (a, os,as) 
                         
                             Ex. Algo lle faría e alguén o descubrirá 
                                   Calquera lle di algo 
                                   Todos lle trouxeron un agasallo 

 
5. Nas oracións nas que o verbo vai precedido por determinados adverbios: 

xa, tamén, sempre, aínda, axiña,  en seguida, de seguida, ata, case, 
incluso, só 
  
             Ex. Tamén che contei a historia  e axiña lle fochos a todos co conto 
                   Sempre me dis o mesmo e xa o sei 
 

                               
     
6. Nas oracións que dependen doutras, é dicir,  aquelas que van introducidas 

por:  que, porque, cando, se, aínda que,  a pesar de que, como, etc. 
 
                           Ex. Dixo que mo deras inmediatamente porque o necesito  
                                 Se me traes os ovos pronto, poderei facer o pastel 
                                 Regaloucho porque che gustaba. 
 
 

7. No caso de combinarse dous verbos o pronome pode ir ligado a calquera 
dos dous. De haber elemento de unión admite tres colocacións  
(respectando sempre as regras xerais) 
              Ex. Vouno mercar hoxe/ vou mercalo hoxe 
                    Hai que facelo  / haino que facer / hai que o facer. 

 


