
 

 

Nível: A1 

Reflexos 

1. Lê a informação abaixo.  

 

Pronome pessoal Pronome pessoal reflexo 

Eu 

Tu 

Ele/Ela/Você 

Nós 

Eles/Elas/Vocês 

me 

te 

se 

nos 

se  

 

2. Preenche os espaços com o verbo correto. Todos os verbos têm de ser 
acompanhados de pronome. 
NOTA: Não te esqueças de escrever a forma correta do pronome. 
 

 

levantar-se • divertir-se • vestir-se 

rir-se • sujar-se 

 

 
Audrey Hepburn 

De manhã (1) ____________ - ____ da cama e (2) 

____________ - ____, ainda cheio de sono. Depois tomo o 

pequeno-almoço, lavo os dentes e saiu de casa.  

Normalmente, ao fim de semana, estou com a Maria, o 

João e o Miguel, que são três amigos meus. 

Costumamos ir passear, ao cinema e ao centro comercial. 

Quanto a mim, (3) ____________ - ____ sempre muito. A Maria é 

muito bonita e o Miguel diz que ela é parecida  com a Audrey 

Hepburn! O João é muito divertido e está sempre a dizer piadas. 

Ele (4) ____________ - ____ muito das suas piadas. O Miguel é o 

mais despistado do grupo. Sempre que vamos jantar fora, por 

exemplo, ele (5) ____________ - ____ todo com a comida.  

 



 

 

 

GLOSSÁRIO: 

Espreguiçar-se: 

 

Despistado: pessoa que faz coisas erradas porque é muito distraído, não toma atenção ao que 

se passa à sua volta.  

Sujar-se:     

 

 

Gémeas:  

 

 

  

3. Completa as frases com os verbos entre parêntesis.  
NOTA: Não te esqueças de escrever a forma correta do pronome. 
 

1) A Maria e a Júlia ______________ - _____ (vestir-se) sempre de igual porque são 

gémeas. 

2) O João ______________ - _____ (despedir-se) do seu emprego na papelaria. 

3) Tu ______________ - _____ (levantar-se) a que horas? 

4) Eu às vezes tenho muito sono e ______________ - _____ (espreguiçar-se) nas aulas… 

É mau, eu sei. 

5) A mim ______________ - _____ (custar-se) sempre ir ao dentista. Tenho medo, sabes? 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 2. 1) levanto-me; 2) visto-me; 3) divirto-me; 4) ri-se; 5) suja-se.  

3. 1) vestem-se; 2) despediu-se; 3) levantas-te; 4) espreguiço-me; 5) custa-me. 


