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A PALAVRA SE 
 
 
 



1) Pronome apassivador ou partícula apassivadora – aparece 
com verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos, 
constituindo a voz passiva sintética ou pronominal. 

Ex.: Aluga-se esta casa. 

2) Índice ou símbolo de indeterminação do sujeito  – aparece 
junto a verbos que não sejam transitivos diretos, indeterminando 
o sujeito. 

Ex.: Vive-se bem aqui. 



3) Pronome reflexivo – usado para demonstrar que a ação verbal é 
praticada e sofrida pelo sujeito (voz reflexiva). Pode ser 
substituído por: a si mesmo, a si próprio, etc. 

 

Ex.: Helena se maquiou. 
 
FUNÇÕES SINTÁTICAS DA PALAVRA SE PRONOME REFLEXIVO 
 

a) Sujeito de infinitivo 
 

Ex.: Cristina deixou-se ficar no tálamo. 
 

Obs.: Com verbo causativo (mandar, deixar, fazer) ou sensitivo (ver, 
sentir, ouvir). 



b) Objeto direto 
 
Ex.: Angélica atirou-se na frente do carro. 
 
c) Objeto indireto 
 
Ex.: O homem se atribui muito valor. 
 
 
 



4) Parte integrante do verbo – com verbos pronominais, isto é, os 
que são conjugados com o pronome, sem que este represente o 
seu complemento. 

 

Ex.: Ele arrependeu-se da ideia ridícula. 
 

Obs.: Geralmente exprimem sentimentos, mudança de estado: 
indignar-se, ufanar-se, atrever-se, admirar-se, lembrar-se, esquecer-
se, orgulhar-se arrepender-se, queixar-se, derreter-se, etc.   
 
Ex.: Geraldo se queixou do trabalho. 

         Raquel se debateu durante o sono. 



5) Partícula expletiva ou de realce – trata-se de um recurso 
estilístico, um reforço de expressão, podendo ser retirada da 
oração sem prejuízo semântico ou sintático (ir-se, partir-se, 
chegar-se, rir-se, sorrir-se, etc. ). 

Ex.: Acabou-se a alegria de viver. 

 

 



6) Conjunção subordinativa - liga orações com dependência 
sintática. 

a) Integrante  

Ex.: Não sei se o vi.  (Não sei ISTO.) 
 
b) Condicional 

Ex.: Se você vier, ligue-me. 



7) Substantivo - quando vem precedida de um determinante (artigo, 
pronome etc.) 

Ex.: O se é uma palavra problemática. 

 
 
 
 
 
 



FIXAÇÃO 
 
Classifique a palavra SE. 
 
1) "No homem gasto, vão-se as ilusões, fica a esperança."  
 
2) Angélica trancou-se no banheiro.  
 
3) Precisava-se de novas fontes de riquezas.  
 
4) Ele se arroga a liberdade de sair a qualquer hora.  
 



5) Entregou-se o prêmio ao aluno que obteve a melhor nota.   
 
6) Não sei se o gerente viu problema.  
 

7) Este se apareceu na lição anterior.  
 

8) Ninguém sabe se ele venceu a partida.  
 
9) Se você quiser, o material será devolvido.  
 
10) Os atletas queixaram-se do tratamento recebido.  



11) Pai e filho abraçaram-se emocionados.  
 
12) Quando perguntei a Cristina se ela gostava de mim, 
respondeu: Se gosto! Se gosto!  
 
13) Reformam-se móveis velhos.  
 
14) Acabou-se a confiança no próximo.  
 
15) Vive-se bem naquele país.  
 
16) “Esperava-se a oportunidade.”  



17) “Trabalha-se mal aqui.”  
 
18) “Se vieres, faremos a festa, prima.”  
 
19) “Ouviram-se assovios.”  
 
20) “Elas se abraçaram.”  
 
 
 
 
 



1)  

 



2) Em “Dormia-se demais.”, o vocábulo “se” é 
 
a) pronome reflexivo. 
b) conjunção integrante. 
c) parte integrante do verbo. 
d) índice de indeterminação do sujeito. 
e) pronome apassivador. 
 
 
 



3) No trecho “Confiava-se em sonhos.”, o vocábulo 
destacado é 
 

a) pronome reflexivo. 
b) conjunção integrante. 
c) parte integrante do verbo. 
d) pronome apassivador. 
e) índice de indeterminação do sujeito. 
 
 



4) Em “Quando se pronunciou o discurso?”, o 
elemento destacado é  
 

a) pronome reflexivo. 
b) conjunção integrante. 
c) parte integrante do verbo. 
d) pronome apassivador. 
e) índice de indeterminação do sujeito. 
 
 



5) No fragmento “Você se impôs pesados deveres.”, o 
vocábulo “se” exerce função sintática de: 
 
a) sujeito. 
b) objeto direto. 
c) objeto indireto. 
d) sujeito de infinitivo. 
 
 



6) O vocábulo “se” tem o mesmo valor sintático da 
sua ocorrência em “...não se abre telhado com chuva.” 
 
a) “Se chovesse, nada feito,” 
b) “Se fizesse sol, ele ia escalar...” 
c) “...surpresa se a criatura vier...” 
d) “...se chegar na hora marcada.” 
e) “...tempo se perde por desorganização...” 
 
 



7) Na frase No caso dos donos do mundo, não se 
devem esperar exames de consciência mais profundos, é 
correto afirmar que 
 
(A) a construção verbal é um exemplo de voz ativa. 
(B) a partícula se tem a mesma função que em E se ela 
não vier? 
(C) a forma plural devem concorda com exames. 
(D) ocorre um exemplo de indeterminação do sujeito. 
(E) a expressão donos do mundo leva o verbo ao plural. 


