
PRONOMES INDEFINIDOS 

Partes III  

 
Pronomes indefinidos: são aqueles que se referem à 3ª pessoa do discurso de modo vago, genérico e impreciso. 

Algum, alguma, alguns, algumas tudo 

Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas nada 

Todo, toda, todos, todas alguém 

Pouco, pouca, poucos, poucas ninguém 

Vários, várias mais 

Tanto, tanta, tantos, tantas menos 

Quanto, quanta, quantos, quantas cada 

Outro, outra, outros, outras outrem 

Certo, certa, certos, certas demais 

Qualquer, quaisquer  

Muito, muita, muitos, muitas  

Bastante, bastantes  



cada um, 

cada qual,  

qualquer um,  

seja qual for,  

seja quem for,  

todo aquele que.  

quem quer que seja.

 

             Observações sobre o uso do pronome indefinido 

        O pronome indefinido algum assume um sentido afirmativo quando anteposto ao substantivo e um sentido negativo quando 
posposto ao substantivo.

                       

                 SUBSTANTIVO = valor afirmativo 
 
 

Em algum lugar, Pedro deve estar. 
 
 

SUBSTANTIVO                  = valor negativo 
 
 

Em lugar algum, encontramos Pedro. 
 



PRONOMES DEMONSTRATIVOS 

Partes IV  

Pronomes demonstrativos: funcionam como importantes elementos de coesão referencial. 
 

A Referência espacial 
 

 
 



B Referência textual 
Sabe-se que os pronomes são termos inseridos em uma frase cuja função é evitar a repetição de uma palavra já dita. Para isso, existem 

do tipo referenciais, que retomam (demonstrativos anafóricos) ou anunciam (demonstrativos catafóricos) uma ideia sem 

precisar de repetir o termo.  

 

 

 

 

 



C Referência temporal 
 
 
 
 
 

 
Este ano é o ano da minha aprovação. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esse último mês foi muito produtivo. 

 
 
 
último 
 
 

 
Aquele ano de 1945 foi tenso para a humanidade. 
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 (Univ. Fed. Viçosa) Assinale o item em que há erro no emprego do pronome demonstrativo. 

 

(A) Paulo, que é isso que você leva? 

(B) Pedro, esse livro que está com José é meu. 

(C) Não estou de acordo com aquelas palavras que José pronunciou. 

(D) Trinta de dezembro de 1977! Foi significativo para mim esse dia. 

(E) “Amai vossos irmãos”! São essas as verdadeiras palavras de amor. 

 


