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Funções morfossintáticas da palavra “se”

►A palavra “se” pode receber as seguintes classificações:

I) SUBSTANTIVO → vem sempre antecedido de artigo ou de
outra palavra determinante.

Ex.: Aquele se tornou ambígua a frase.

II) PARTÍCULA EXPLETIVA OU DE REALCE → liga-se a verbos
intransitivos, em geral, para realçar o sujeito, sem ter nenhuma
função sintática. Pode ser dispensado sem que haja perda de
sentido na frase.

Ex.1: Sorriu-se meio enigmático.

Ex.2: Foi-se embora sem olhar para trás.
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III) PRONOME APASSIVADOR → forma a voz passiva sintética 
ao se relacionar com verbo transitivo direto. 

Ex.1: [Ofereceram] [mais vagas] na obra aqui perto. (Voz ativa)
VTD OD

[Ofereceram-se] [mais vagas] na obra aqui perto.     Voz
sujeito                                   passiva

pronome apassivador sintética

Ex.2:[Mais vagas] [foram oferecidas] na obra.       Voz
sujeito locução verbal                   passiva

passiva                         analítica
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IV) ÍNDICE DE INDETERMINAÇÃO DO SUJEITO → serve para
indeterminar o sujeito na noz ativa. É sempre usado com verbos
intransitivos ou transitivos indiretos.

Ex.1: [Precisaram] [de mais empregados] na construção.
VTI OI

(3ª p.plural = sujeito indeterminado)

[Precisou-se] [de mais empregados] na construção.
VTI OI

índice de indeterminação do sujeito

Ex.2: [Dorme-se] melhor com o frio.
VI índice de indeterminação do sujeito



Funções morfossintáticas da palavra “se”

IV) PRONOME REFLEXIVO → forma a voz reflexiva, com valor
ou não de reciprocidade. Exerce sempre função sintática de
objeto direto ou indireto.

Ex.1: [As meninas] olhavam-[se] no espelho, vaidosas. 
sujeito                       pronome reflexivo - OD

Ex.2:Na praça, [os namorados] beijaram-[se] apaixonadamente.
sujeito                           p. reflexivo – OD

(com valor de
reciprocidade)
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V) PARTE INTEGRANTE DO VERBO → acompanha verbos
pronominais, que são aqueles que se conjugam obrigatoriamente
com o pronome, como ajoelhar-se, arrepender-se, queixar-se,
apiedar-se, etc.

Ex.1: Sem querer, o menino [feriu]-[se].
(VTD)  OD → pronome reflexivo

Sem querer, o menino [feriu] [seu amigo].  
(VTD)      OD

Ex.2: Ele [lamentava-se] sem motivos.
(VI)           parte integrante do verbo

*Ele sempre [lamentou] [seu amigo] sem motivos.
(VTD)        (OD) 
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VI) CONJUNÇÃO

a) subordinativa integrante → inicia as orações subordinadas
substantivas objetivas diretas, quando o período indica dúvida.

Ex.1: [Eu sei] [que você gostará da surpresa que preparei]. 
OP           conjunção integrante (OD oracional)

(certeza)

Ex.2: [Não sei] [se você gostará da surpresa que preparei].
OP            conjunção integrante (OD oracional)

(dúvida)         

Ex.3: [Ele disse] [se viria mais cedo hoje] ?
OP             conjunção integrante (OD oracional) 
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b) subordinativas adverbiais

 condicional → [Se não fizer o dever], [ficará de castigo].

[Caso não faça o dever], [ficará de castigo].

 temporal → [Se for chegar tarde], [avise sempre].

[Quando for chegar tarde], [avise sempre].

 causal → [Se estudou], [para que ter medo da prova]?

[Já que estudou], [para que ter medo da prova]? 


