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MÓDULO 34 

 

Olá, fiotes e fiotas rsrsrsrs (ok... sem graça...). Eu acho que dei essa matéria umas três vezes 

em aula... Então aqui há um material para terem as respostas e algumas dicas a mais. =D 

A seguir, um gráfico para lembrar o básico...

 



 

Vale ressaltar o exercício 5... ele cobra a concordância verbal da voz passiva sintética... Olhe as 

regras na próxima página... Repare também que há a explicação dos índices de indeterminação 

do sujeito nos três exemplos finais... Veja como os verbos ficam apenas no singular, ok? 



 

Como salientei, em ATENÇÃO, os três tipos de verbo que fazem o IIS (sujeito indeterminado) e 

que ficam na terceira pessoa do singular + SE. Abaixo, a dica final. 

 



MÓDULO 35 

 

Não é beeeeemmmm minha parte, mas lembre-se de que coloquei vídeo exatamente com a 

matéria no meu BLOG... Aqui não farei comentários e coloquei para conferirem os gabaritos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÓDULO 37 

 

Aqui o módulo sobre a voz reflexiva... a seguir, algumas dicas a mais... 

 



 



 

Aqui, em sala, refletimos sobre a diferença entre alguns verbos que possuem o pronome 

oblíquo o qual não pode ser tirado... SUICIDAR-SE... Olhe um gráfico interessante sobre o 

assunto... Veja um conteúdo completo sobre isso e uma dica sobre partícula expletiva a seguir. 



Verbos pronominais 
"orgulhar-se","apaixonar-se", "confraternizar" 

O mineiro tem um hábito muito particular em relação ao verbo com o pronome, o chamado 
verbo pronominal. Há uma canção que, apesar de não ser de um mineiro, ilustra o caso: 
"Cordão", de Chico Buarque. 

... ninguém , ninguém vai me sujeitar 
Arrancar do peito a minha paixão 
Eu não, eu não vou desesperar... 

Não é comum ouvirmos os paulistas dizer "naquele momento eu desesperei". A construção 
mais corrente é "naquele momento eu me desesperei", "desesperei-me". 

Os mineiros, no entanto, têm o hábito de "comer" o pronome oblíquo. Em entrevista, Fernando 
Brant diz: 

"Eu formei em direito, mas advogado eu não sou. Freqüentei a faculdade, formei ...". 

 
Conforme o padrão culto da língua, o correto seria "Eu me formei em direito...". 

É bom lembrar que são pronominais os verbos a seguir: 

orgulhar-se 
apaixonar-se 

dignar-se  
arrepender-se  

queixar-se 



Por outro lado, não são pronominais os verbos abaixo, que, normalmente, são tratados como 
tal: 

confraternizar 
simpatizar 

É errado dizer "Os atletas se confraternizam". Esse verbo não é pronominal.  
Do mesmo modo, "Eu me simpatizo com ela" não é bom português. 

Não utilize o pronome quando o verbo não o pedir. Na dúvida, consulte um bom dicionário e 
mesmo um dicionário de regência verbal. 

Eu lavo-me, eu lavo-te 

[Pergunta] 1 a) – Eu lavo-me; b) – Eu lavo-te. No primeiro caso, temos o 

verbo lavar-se na forma reflexa e no segundo o mesmo verbo conjugado 

pronominalmente?  

2 – Bem, penso que a terminologia não ajuda muito, pois parece-me que um 

verbo reflexo também é pronominal. Será esta a razão de muitas gramáticas 

não diferenciarem verbos reflexos de verbos pronominais?  

Grato pela atenção, e obrigado pelo V. inestimável trabalho. 

Luís Ladeira :: :: Portugal 

[Resposta] A sua pergunta, prezado consulente, foca dois aspe(c)tos próximos, 

mas distintos.  

Por um lado, com lavo-me, ilustra, através de uma construção reflexiva, o caso 

de verbos que podemos chamar genericamente pronominais, ou seja, o caso em 

que o verbo surge associado a um pronome pessoal clítico, que tem a 

particularidade de estar sempre na mesma pessoa em que está o sujeito –

 eu lavo-me; tu lavas-te, etc.  

Por outro lado, com lavo-te, ou seja, «Eu lavo-te, ilustra situações em que o 

complemento dire(c)to de um verbo pode ser substituído por um pronome que 

não equivale à pessoa do sujeito, mas, sim, a uma outra entidade.  

O fa(c)to de o pronome reflexo e o não reflexo serem iguais na primeira e na 

segunda pessoa pode causar alguma confusão. A dificuldade de exemplificação é 

ainda maior no caso da segunda pessoa, pois dificilmente se substitui o 

pronome te, num discurso dire(c)to, pelo nome da pessoa, a menos que criemos 

artifícios como «Eu lavo-te a ti, bebé...». Quando o pronome corresponde à 

terceira pessoa, tudo se simplifica. A frase «Eu lavo o bebé» passa facilmente a 

«Eu lavo-o». Se se tratar de um verbo pronominal, a forma equivalente à 

terceira pessoa é se e só pode ser usado em frases cujo sujeito corresponda 

também a uma terceira pessoa. Assim, aceita-se «Ele lava-se», mas nunca *“Eu 

lavo-se”.  

Os verbos pronominais são referidos nas gramáticas em dois locais distintos, 

mas que se complementam: enquanto detentores de uma conjugação 

cara(c)terística devemos procurá-los nos verbos, mas é, sobretudo, no capítulo 

referente aos pronomes que as suas especificidades são descritas mais 

detalhadamente.  

Devo dizer, antes de mais, que, se, para simplificar, consideramos pronominais, 

todos os verbos que se conjugam com um pronome equivalente à pessoa 

representada pelo sujeito, não é assim que os estudiosos os analisam. Cunha e 

Cintra, na Nova Gramática do Português Contemporâneo, 



distinguem verbos reflexivos de verbos pronominais.  

a) No primeiro grupo inserem os casos em que o pronome tem conteúdo 

semântico e se reporta ao sujeito, como em «Eu lavo-me». Eu eme têm um 

referente, embora seja o mesmo. Alguns destes verbos ocorrem igualmente em 

conjugações não reflexas.  

Fazem, além disso, distinção entre reflexos e recíprocos, ou simétricos. Assim, 

se em «Eu lavo-me» a a(c)ção praticada pelo sujeito recai sobre ele próprio, o 

mesmo já não se pode dizer em «Eles cumprimentam-se». O segundo exemplo 

ilustra uma situação em que duas pessoas praticam ao mesmo tempo a mesma 

a(c)ção recaindo o a(c)to de uma sobre a outra e não sobre si próprias.  

b) Nos verbos pronominais inserem aqueles cujo pronome não tem significado, 

fazendo parte intrínseca do próprio verbo, como em «Ele queixou-se do 

empregado», etc. A este pronome sem valor semântico chamam alguns 

estudiosos se inerente. 

O que é uma partícula expletiva? 
2 respostas 

É um termo da oração considerado desnecessário, podendo ser retirado sem qualquer 
prejuízo para ela. A partícula expletiva é também chamada de partícula de realce. 

Exemplos: 

1) O que que você está lendo? 

O que você está lendo? 

que = partícula expletiva ou de realce 

2) Vejam só o que eu ganhei! 

Vejam o que eu ganhei! 

só = partícula expletiva ou de realce 

3) Vou-me embora pra Pasárgada. 

Vou embora pra Pasárgada. 

me = partícula expletiva ou de realce 

Observação: 

Quando os pronomes oblíquos átonos (me, te, se, nos, vos) estiverem juntos de verbos 
intransitivos que possuam sujeito, eles serão considerados partículas expletivas ou de 
realce. 

 

 

 

http://professoramarialucia.wordpress.com/2012/02/23/o-que-e-uma-particula-expletiva/#comments


 

 

 

 

 



MÓDULO 40 

 

Por fim, a parte do índice de indeterminação do sujeito que, como explicado em aula, é o 
pronome SE quando há sujeito indeterminado. Olhe a questão da fixação do verbo na 
terceira pessoa do singular, anteriormente colocada na imagem junto com a concordância 
da voz passiva sintética. 

 



 

Veja essa importante dica que pode cair na prova...

 



 

 

Então... excelentes férias a todos!  

Beijos, não me liguem! Srsrsrsrsr       =D 

\o/ 



 

 


