Lecția de portugheză 2.0
Pronumele reflexiv în limba portugheză

1. Qual é o pronome? Completează spațiile libere cu forma pronumelui:
O Ricardo Cedo é uma pessoa muito matinal. Alguns diriam que é
quase óbvio, uma vez que ele _______chama Cedo e não Martins
ou Rodriguez ou seja lá o que for. Eu, por muito que admire o
Ricardo, não sou uma pessoa matinal. Levanto_______ todos os
dias às 9h00, mas já não __________ importo com isso. Os meus
amigos são uma mistura muito equilibrada entre o Ricardo e eu, já

1. nos
2. me
3. se
4. nos
5. me

que __________ levantam às 07h30.
Independentemente da hora de acordar, todos nós temos quase o

6. se

mesmo ritual de manhã. Levantamo_________, tomamos duche e
vestimo__________. Daí para frente cada um faz os seus deveres.

2. Qual é a forma do pronome? Care-i forma pronumelui? Completează spațiile libere cu me, te,
se, nos, se:
a) Ela chama____________ Ermelinda Soares.
b) Nós levantamo_____________ muito tarde aos domingos.
c) Vestes_______________ com aquela camisa branca, por favor? Fica-te tão bem!
d) A Margarida feriu_______________ no polegar quando começou a descascar as
batatas.
e) O Pedro deu_________________ conta que tinha estacionado mal o carro.
f)

Preparem_______________! Daqui a pouco chega o bacalhau à Brás!

3. Onde coloco o pronome?
a) Não __________visto___________ agora. ___________visto____________mais tarde.
b) A minha mãe _______________preocupa________________ muito com as nossas
festas de aniversário.
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c) As minhas filhas ______________puseram_________________ a trabalhar e não
saíram do quarto durante 3 horas.
d) Os soldados nunca _______________barbeiam______________ à noite, só de manhã.
e) Alguém aqui ________________ deita___________________ antes da meia noite?

Respostas:
1. se chama, levanto-me, me importo, se levantam, levantamo-nos, vestimo-nos
2. a) -se; b) -nos; c) -te; d) -se; e) -se; f) -se.
3. a) me visto; visto-me; b) preocupa-se; c) puseram-se; d) se barbeiam; e) se deita.
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