
INGLÊSLAWDO 
NATELL

03 17/04/2020REFLEXIVE 
PRONOUNS

PAZ 
NA ESCOLA



2

1)CONTEXTUALIZAÇÃO

2)DEFINIÇÃO DE “REFLEXIVE PRONOUNS”

3)“REFLEXIVE PRONOUNS” E SUAS FUNÇÕES

4)EXERCÍCIOS

5)TAREFA DE CASA



3

REFLEXIVE PRONOUNS são 
utilizados essencialmente 

na construção da voz 
reflexiva. 

MANDY ESTÁ SE 
OLHANDO.MANDY IS LOOKING AT 

HERSELF.

CONTEXTUALIZAÇÃOCONTEXTUALIZAÇÃO
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Fonte: Imagem da internet.
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O QUE SÃO REFLEXIVE PRONOUNS 
(PRONOMES REFLEXIVOS)?

Os REFLEXIVE PRONOUNS são objetos que 
se referem ao sujeito. Eles apresentam 
função reflexiva, isto é, indicam que o 
sujeito pratica e recebe a ação descrita 
pelo verbo. 

Os REFLEXIVE PRONOUNS são objetos que 
se referem ao sujeito. Eles apresentam 
função reflexiva, isto é, indicam que o 
sujeito pratica e recebe a ação descrita 
pelo verbo. 
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Translation
ME

TE / SE
SE
SE
SE

NOS
VOS / SE

SE

Sufixo – SELF 
para o 

singular e –
SELVES para o 

plural.
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Fonte: Imagem da internet.
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1- AÇÃO REFLEXIVA: a ação do 
verbo recai sobre o próprio sujeito, 
isto é, sujeito é agente e paciente.

FUNÇÕES DOS REFLEXIVE PRONOUNS:

SUJEITO + VERBO + REFLEXIVE PRONOUN 
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EXEMPLO:

ESTOU TENTANDO ME MORDER. FOFO, NÉ?
7

Fonte: Imagem da internet.
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2- FUNÇÃO ENFÁTICA: o pronome 
deve estar situado logo após o sujeito 
ou objeto que está enfatizando ou no 
final da frase.

A. SUJEITO + REFLEXIVE PRONOUN + VERBO + OBJETO
B. SUJEITO + VERBO + OBJETO + REFLEXIVE PRONOUN 
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EU MESMO FIZ!
I MADE IT MYSELF!

EXEMPLO:
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Fonte: Imagem da internet.



10

3- FUNÇÃO IDIOMÁTICA: tem-se a intenção 
de informar que o sujeito praticou a ação 
sozinho, sem a ajuda de ninguém. Nesse 
caso, o pronome reflexivo deve vir 
precedido por "by” e equivale a “ALONE”.

SUJEITO + VERBO + OBJETO + BY + 
REFLEXIVE PRONOUN 
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EXEMPLO:

COMPLETAMENTE SOZINHO.
11

Fonte: Imagem da internet.
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1) Complete com os REFLEXIVE PRONOUNS:

1.1) Harry lives by _____________. 
1.2) Liz _______________ makes dinner at her house. 
1.3) I ____________ do the food shopping every month. 
1.4) The children cut _____________ in the broken glass. 
1.5) My cat licks ____________ after eating. 
1.6) You, Tom, have to do the exercises by ___________. 
1.7) You and Tina amused ___________ last weekend.
1.8) We painted the walls ______________. 
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2) As orações contém erros. Corrija-as para que fiquem corretas:
a. My kittens look at itself in the mirror. 
_____________________________________________________
b. Gwen writes songs by myself. 
_____________________________________________________
c. The researchers can do the tests by ourselves. 
_____________________________________________________
d. You themselves can buy the presents. 
_____________________________________________________
e. I see himself as a millionaire in the future. 
_____________________________________________________
e. By yourselves, we won’t get anything. 
_____________________________________________________



14

Complete com o REFLEXIVE PRONOUN correto e 
informe a função exercida nos contextos:
a) I burned ......... in a bonfire. 
b) The lion can defend .......... 
c) Did They ......... put gas in the car?
d) We live here by …………….
e) Rafaela ……… baked the pie.
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 INDEFINITE PRONOUNS 
(Pronomes Indefinidos)
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