
 

Aula 
27A Pronomes Indefinidos 

Pronomes indefinidos são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso 
(ser ou objeto) de modo vago e impreciso. 
Ex.: Alguém me contou a verdade. 
Ex.: Algo me diz que não é este o caminho. 

Os principais pronomes indefinidos são os seguintes: 

variáveis invariáveis 
algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, 
nenhuma, nenhuns, nenhumas, todo, toda, 
todos, todas, outro, outra, outros, outras, 
muito, muita, muitos, muitas, pouco, pouca, 
poucos, poucas, certo, certa, certos, certas, 
vários, várias, quanto, quanta, quantos, 
quantas, tanto, tanta, tantos, tantas, qualquer, 
quaisquer, qual, quais. 

(referem-se a coisas) 
algo, tudo, nada 
(referem-se a pessoas) 
quem, alguém, ninguém, 
outrem 
(referem-se a coisas ou 
pessoas) 
cada, que 

Os pronomes indefinidos também podem aparecer sob a forma de locução 
pronominal: cada qual, quem quer que, qualquer um, etc. 

Ex. Quem quer que seja o assassino, iremos descobrir. 

EMPREGO DOS PRONOMES INDEFINIDOS 

1. O indefinido algum, quando posposto ao nome, assume valor negativo, 
equivalendo a nenhum. 
Ex.: Motivo algum me fará desistir do cargo. 
Ex.: Livro algum faz referência a este episódio. 

2. O pronome indefinido cada não deve ser utilizado desacompanhado de 
substantivo ou numeral. 
Ex.: Recebemos cem mil cruzeiros cada um. 
Ex.: Foram um para cada lado. 

3. Certo é pronome indefinido quando anteposto ao nome a que se refere. 
Quando posposto, será adjetivo. 
Ex.: Não entendi certos exercícios. (pronome indefinido) 
Ex.: Os exercícios certos valerão nota. (adjetivo, com sentido de "corretos") 

4. Todo, toda (no singular), quando desacompanhados de artigo, significam 
qualquer. 
Ex.: Todo homem é mortal. (qualquer homem) 
Ex.: Todo livro é bom. (qualquer livro) 

Quando acompanhados de artigo, passam a dar a ideia de totalidade. 

Ex.: Ele comeu todo o bolo. (o bolo inteiro) 

No plural, todos, todas sempre virão seguidos de artigo, exceto se houver 
palavra que os exclua ou numeral não seguido de substantivo. 
Ex.: Todos os alunos compareceram. 
Ex.: Todos estes alunos compareceram. (estes; palavra que exclui o artigo) 
Ex.: Todos cinco compareceram. (cinco; numeral não seguido de substantivo) 
Ex.: Todos os cinco alunos compareceram. 

5. Qualquer tem por plural quaisquer. 
Ex.: Acabaram acolhendo quaisquer soluções. 
A palavra qualquer, quando posposta ao substantivo, assume valor pejorativo. 
Ex.: Era um malandrinho qualquer. 

 
01. Com suas palavras, explique a função dos Pronomes Indefinidos. 

02. Leia a tirinha abaixo e responda: 

 
a) Quais pronomes indefinidos foram utilizados na tirinha? 
b) Explique o aspecto humorístico da tirinha. 

03. Leia o texto abaixo e retire os pronomes indefinidos  
Antigamente, muitos acreditavam que na selva amazônica existia o Eldorado, uma 

cidade coberta de ouro e pedras preciosas. Ninguém encontrou o Eldorado, mas é verdade 
que a Amazônia tem ouro, petróleo e muitas outras riquezas. Uma delas, muito importante, 
é biodiversidade: nenhum outro lugar tem tantas plantas e tantos animais selvagens 
diferentes. Nem tanta água doce! 

04. Complete os espaços com (XXX) com o pronome indefinido adequado 
a) Deve ser (XXX) que tem fome ou frio. 
b) Na vida (XXX) passa. 
c) (XXX) coisa lhe aconteceu? 
d) (XXX) está errado? 
e) Estarei a sua disposição a (XXX) hora. 

f) (XXX) fizeram o que pedi. 
g) Por você enfrentarei (XXX) obstáculos 
h) Pedi (XXX) açúcar, e você colocou (XXX). 
i) Na sala há (XXX) alunas. 
j) (XXX) me contou (XXX). 

05. Construa um diálogo que contenha quatro pronomes indefinidos diferentes. 


