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 O emprego do pronome indefinido

Era uma vez quatro indivíduos que se chamavam 
todos,  alguém,  cada um  e  ninguém.    
Existia um importante trabalho a ser feito, 
e pediram a  todos  para fazê-lo.
Todos tinham certeza de que alguém  o faria.
Cada um  poderia tê-lo feito, mas na realidade ninguém  o fez. 
Alguém  se zangou, pois era trabalho de todos! 
 Todos  pensaram que cada um  poderia tê-lo feito
e ninguém duvidava de que alguém  o faria. 
No fim das contas, todos  fizeram críticas a cada um 
porque ninguém  tinha feito o que alguém poderia ter feito.
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               Moral da história

Sem querer recriminar atodos,
seria bom que cada um
fizesse aquilo que deve fazer
sem alimentar esperança de que
alguém vá fazê-lo em seu lugar…
A experiência mostra que
lá onde se espera alguém,
geralmente não se encontra ninguém.

Estou repassando atodos a fim de que
cada um possa repassá-lo a alguém
sem esquecer de ninguém.
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PRONOMES INDEFINIDOS

São palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe 
sentido vago (impreciso) ou expressando quantidade indeterminada. 

Ex.:  Alguém invadiu nosso território.

Veja como "alguém"  indica a pessoa de quem se fala (3ª pessoa) de 
forma imprecisa, vaga. 
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Ex.: Alguém me disse que ...

Ex.: Sei que você fará algo.

Ex.: Quem cuida dos filhos?

Classificação

Pronomes Indefinidos Substantivos: fazem a vez do ser ou da 
quantidade aproximada de seres na frase.

 algo, alguém, nada, ninguém, outrem, quem, tudo.
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Pronomes Indefinidos Adjetivos: acompanham um substantivo, 
conferindo-lhe a noção de quantidade aproximada.

           cada, certo(s), certa(s)
Ex.: Certas pessoas não são pessoas certas.

Ex.: Cada carro tem suas vantagens.

Ex.: Tem certos dias que eu penso e minha gente.
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OBSERVAÇÃO

Pronomes indefinidos que, dependendo do contexto, podem funcionar 
como  substantivos ou adjetivos

algum, alguns, alguma(s), bastante(s) (= muito, muitos), demais, 
mais,menos, muito(s), muita(s), nenhum, nenhuns, nenhuma(s), 
outro(s), outra(s), pouco(s), pouca(s), qualquer, quaisquer, qual, 
que, quanto(s), quanta(s), tal, tais, tanto(s), tanta(s), todo(s), 
toda(s), um, uns, uma(s), vários, várias. 
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       LOCUÇÕES PRONOMINAIS INDEFINIDAS

cada qual, cada um, qualquer um, quantos quer (que), quem quer 
(que), seja quem for, seja qual for, todo aquele (que), tal qual (= 
certo), tal e qual, tal ou qual, um ou outro, uma ou outra, etc.

Ex.: Cada um escolheu o vinho desejado.

Ex.: Qualquer um pode ser o culpado.

8



Tudo x Todo

Tudo é invariável!!! Não existe tuda ou tudos(as)!

Todo é variável!!! Temos toda(s) e todo(s)!

Todo, toda, todos e todas vêm acompanhados de substantivo, 
antes ou depois. Podem ou não ser acompanhados de artigo. 
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Todo o indica uma totalidade.

Ex.: Meu pai visitou todo o país. (o país inteiro)
Ex.: Já comemos todo o bolo. (o bolo inteiro)
Ex.: Toda a turma estará presente na festa. (a turma inteira)

Todo indica qualquer ou cada.

Ex.: Todo aluno já colou. (qualquer aluno)
Ex.: Todo homem é corrompível. (qualquer homem)
Ex.: Toda família tem segredos. (qualquer família)
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TODOS OS e TODAS AS são usadas sempre que:
1) estiverem antes de substantivo:

Ex.: Todas as lojas desta rua fecharam.
Ex.: A coluna dele é publicada todas as. Segundas-feiras.
Ex.: Todas as respostas estão erradas.
 
2)  estiverem antes de numeral + substantivo.

Ex.: Todos os quatro candidatos foram selecionados..
Ex.: fizemos todas as seis questões. 
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TODOS e TODAS (sem o artigo) são usadas sempre que:

1)  não estiverem antes de substantivo.

Ex.: Havia muitas pessoas, e todas estavam elegantes.
Ex.: Todos fizeram boa prova.
 
2) estiverem antes de numerais.

Ex.: Todos quatro foram selecionados
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1- Complete com o pronome indefinido mais adequado:

a) Comprei um presente para ________ criança.

b)_________________merecem respeito.

c) Não tenho _________________ problema com ela.

d) Você precisa _________________ de coisa?

e) Não tem _________________ aqui.

f) Espero aprender _________________ verbos em português.

g) Ela entrou na loja e comprou _________________.

h) Ela entrou na loja e comprou _________________ sandálias.

i) Tem _________________ batendo na porta.

j) _________________ pessoas querem ser felizes.
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2- Complete com tudo, todo(a), todos(as):

a) Ele gastou _________________ dinheiro na viagem.
b) Ele gastou _________________ que tinha.
c) Elas conhecem _________________ lugares no Rio.
d) É _________________ verdade!
e) _________________ vez que venho aqui, fico muito bem.
f) João e Maria já visitaram _________________ praias aqui.
g) Carlos comeu _________________ o bolo .
h) Paula tem _________________ as bolsas da nova coleção.
i) Ela trabalha _________________ dias.
j) Joana fez _________________ a comida do jantar.
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3. A classificação do pronome QUEM presente no título dos dois livros é a 
mesma? Justifique..
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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
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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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