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REFLEXIVE PRONOUNS

•QUEM SÃO ELES?

•QUANDO USAR ESTES PRONOMES?

•EXEMPLOS

•EXERCÍCIO

•HOMEWORK
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REFLEXIVE PRONOUNS 

 Formam a voz reflexiva, isto é, a ação que recai sobre o sujeito (sujeito é
agente e paciente);

 Pode destacar o sujeito ou o objeto;

 Forma uma expressão idiomática: BY + PRONOME REFLEXIVO = ALONE
(sozinho,s,a,as)
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SUBJECTIVE PRONOUN REFLEXIVE PRONOUN

I MYSELF

YOU YOURSELF

HE HIMSELF

SHE HERSELF

IT ITSELF

WE OURSELVES

YOU YOURSELVES

THEY THEMSELVES

(ME)

(TE)

(SE)

(SE)

(SE)

(NOS)

(VOS)

(SE)
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Os pronomes reflexivos podem ser usados para 
expressar:

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

I cut myself. 

After eating, the cat cleans itself. 
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Os pronomes reflexivos podem ser usados para 
expressar:

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

I cut myself. 
(Eu me cortei).

After eating, the cat cleans itself. 
(Após comer, o gato se limpa).
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OTHER EXAMPLES:

SOURCE: IMAGE FROM 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.

He himself built his house.

We made this surprise to you ourselves.

They fixed the dishwasher itself.
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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.

He himself built his house.
(Ele mesmo construiu a casa dele).

We made this surprise to you ourselves.
(Nós mesmos preparamos essa surpresa para você).

They fixed the dishwasher itself.
(Eles consertaram a máquina de lavar, essa mesma).
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OTHER EXAMPLES:

SOURCE: IMAGE FROM INTERNET
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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” gerando, assim, uma expressão idiomática.

We do our homework by ourselves.

They painted the house by themselves.
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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” gerando, assim, uma expressão idiomática.

We do our homework by ourselves.
(Nós fazemos o nosso dever de casa sozinhos).

They painted the house by themselves.
(Eles pintaram a casa sem a ajuda de ninguém).
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OTHER EXAMPLES:

SOURCE: IMAGE FROM INTERNET
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E X E R C I S E S

15



SUBJECTIVE PRONOUN REFLEXIVE PRONOUN

I MYSELF

YOU YOURSELF

HE HIMSELF

SHE HERSELF

IT ITSELF

WE OURSELVES

YOU YOURSELVES

THEY THEMSELVES

(ME)

(TE)

(SE)

(SE)

(SE)

(NOS)

(VOS)

(SE)
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1) Complete com o REFLEXIVE PRONOUN correto e 
informe a função exercida por cada um deles:
a) I burned ........................ in a bonfire. 
b) My father often talks to .......................... 
c) The lion can defend ........................ 
d) Did They ......................... put gas in the car?
e) We live here by ………………………………………….
f) Rafaela………………… baked the cake and the pie.
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2) Leia as frases abaixo e marque (C) se elas estiverem corretas. Marque (I) se 
estiverem incorretas. Corrija as incorretas:
a. My kitten looks at itself in the mirror. (.......) 
_____________________________________________________
b. Adam writes songs by herself. (.......) 
_____________________________________________________
c. The researchers can do the tests by themselves. (.......) 
_____________________________________________________
d. You yourselves can buy the presents. (.......) 
_____________________________________________________
e. We see himself as a millionaire in the future. (.......)
_____________________________________________________
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