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O QUE SÃO INDEFINITE PRONOUNS?
(PRONOMES INDEFINIDOS)?

Pronomes indefinidos, como o próprio nome sugere, não se referem
a nenhuma pessoa, lugar ou coisa específica. Nós usamos esses
pronomes:

a) quando estamos generalizando, ou

b) quando não estamos nos referindo a algo ou alguém específico.
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2.0 – F O R M A Ç Ã O

SOME

ANY

NO

EVERY

Quando estão relacionados com 

pessoas, os pronomes apresentam 

a terminação: –body ou –one. Para 

coisas, a terminação é –thing. 

Para lugares é –where.
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Sozinho, o termo some significa algum, alguns, alguma(s), um, uns,
uma(s),algo, cerca de, certo(s), certa(s), um pouco de.

I prefer to forget some things that happened in the past.
(Prefiro esquecer algumas coisas que aconteceram no passado.)

Would you like some water?
(Você gostaria de um copo d’água?)
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I. Some e seus compostos são usados em
frases afirmativas.

II. Some também pode ser usado em frases
interrogativas quando se trata de um
oferecimento ou pedido ou quando se
espera uma resposta positiva.

•SOMEBODY

•SOMEONE

•SOMETHING

•SOMEWHERE

SOME
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O pronome indefinido Any é usado em

orações interrogativas e negativas. Mas

também pode ser usado, excepcionalmente,

nas orações afirmativas, neste caso, deve

significar QUALQUER ou QUAISQUER;

•ANYBODY

•ANYONE

•ANYTHING

•ANYWHERE

ANY
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Sozinho, o termo any significa algum, alguns, alguma(s), nenhum, nenhuma,
qualquer, quaisquer.

Take any book you need. 
(Pegue qualquer livro que precisar.)

I don't have any money today. 
(Não tenho nenhum dinheiro comigo hoje.)

Do you have any talent for dance? 
(Você tem algum talento para a dança?)
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No e seus compostos são usados em
orações afirmativas. Neste caso, a intenção
será negar a sentença, já que ocorrerá a
predominância do teor negativo do pronome
indefinido.

•NOBODY

•NO ONE

•NOTHING

•NOWHERE

NO
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