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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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Sozinho, o termo no significa nenhum, nenhuma.

I have no money in my wallet.

(Não tenho dinheiro nenhum na minha carteira.)

There is no volcano in Brazil.

(Não há nenhum vulcão no Brasil.)
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•EVERYBODY

•EVERYONE

•EVERYTHING

•EVERYWHERE

EVERY e seus compostos são usados
em orações afirmativas, negativas e
interrogativas.

EVERY
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Sozinho, o termo Every significa cada, todo.

Every summer we go to the beach.
(Todo verão vamos à praia.)

Is everything ready for the test?
(Tudo está pronto para o teste?)

Everyone don’t agree.
(Todos não concordam.)
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E X E R C I S E S
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1) Complete com os compostos de SOME, ANY ou NO:

A. Can _______________tell me what is happening here?
B. We spent our holiday __________ near the beach.
C. We haven't seen ________________there.
D. Joe wants to say __________to her tonight.
E. I have ________ to do with it.
F. She is talking to ________________.
G. _______________ came to the class today, I guess because it’s been

raining all day.
H. We have to discuss this issue with______________ because we couldn’t

find a solution yet.

ANYONE / ANYBODY

SOMEWHERE

ANYONE / ANYBODY

SOMETHING 

NOTHING

SOMEONE / SOMEBODY

NO ONE / NOBODY

SOMEONE / ANYBODY
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