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4) Identifique no texto da parte superior

do anúncio dois pronomes indefinidos.

5) A palavra nada, no trecho “pra quem

não está a fim de fazer nada”, adquire

um sentido diferente daquele que

normalmente tem. Qual é o sentido dessa

palavra no contexto?
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6. O indefinido nada significa nenhuma coisa. Contudo, 

em qual das frases a seguir o pronome ganha o 

sentido de alguma coisa?

a) Não compreendi nada do que a professora falava.

b) O senhor não quer comer nada antes de viajar?

c) Nada do que aconteceu importa.

d) Ele não entendeu nada.

e) Acho que vocês não querem nada



4

7. Há diferenças de sentido no emprego do indefinido todo e de todo o. Todo é 

o mesmo que qualquer, qualquer um, cada um, enquanto todo 
o significa inteiro. Veja:

Todo país tem direito de participar da ONU. (qualquer país)

Todo o país ficou triste com a morte do ator. (o país inteiro)

Com base nessa diferença, complete com todo ou todo o, no masculino ou no 
feminino, as frases:

a) Nem ___ cachorro tem pulgas.

b) ___ casa ficou cheia de pulgas, depois que ganharam um gato.

c) ___ casa do bairro será revistada pela polícia.

d) ___ minha casa foi revistada pela polícia.

e) Esse grupo picha ____ parede que vê pela frente.

f ) Picharam ___ fachada de pedra daquele prédio
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SUBSTANTIVOS

Você já sabia que tudo que está  ao nosso redor tem nome? Vejamos.

casa – menino – bola - árvore - gato - cão

Esses elementos são chamados de substantivos, porque nomeiam os seres: 
animais, objetos, pessoas, lugares.

CLASSIFICAÇÃO

comuns, próprios, concretos, abstratos, coletivos, primitivos e derivados.
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1.Comuns são os substantivos que se referem a todos os seres de 

uma espécie, sem particularizá-los.

Ex.: professor, aluno, bola, rapaz

Aquele professor é muito competente.

2. Próprios são os substantivos que nomeiam um ser em 

particular, destacando-o na espécie ou no grupo; por isso, são 

grafados com letra maiúscula.

Ex.: Fernando, Brasil, Teresina, Dente de Leite, Pedro

O professor Fernando ministrou aula hoje.
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3. Concretos – São aqueles que possuem existência de modo 
independente, não necessitando de outros para existirem:

Ex.: mar – bosque – escola – pássaro – saci – Deus - fada

4. Abstratos - São os substantivos que nomeiam seres de existência não 
autônoma, isto é, que dependem de outro para existir. Designam 
sentimentos, ações e qualidades.

Ex.: amor – bondade – perdão – felicidade – orgulho - alegria
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