
Pronomes Indefinidos

Os pronomes indefinidos referem-se à terceira pessoa do discurso

de uma maneira vaga, imprecisa, genérica. São eles:

alguém, ninguém, tudo, nada, algo, cada, mais, menos, demais,

algum, alguns, alguma, algumas, nenhum, nenhuns, nenhuma,

nenhumas, todo, todos, toda, todas, muito, muitos, muita, muitas,

bastante, bastantes, pouco, poucos, pouca, poucas, certo, certos,

certa, certas, tanto, tantos, tanta, tantas, quanto, quantos, quanta,

quantas, um, uns, uma, umas, qualquer, quaisquer além das locuções

pronominais indefinidas cada um, cada qual, quem quer que, todo

aquele que, tudo o mais...



Usos de alguns pronomes indefinidos

Todo - deve ser usado com artigo, se significar inteiro e o

substantivo à sua frente o exigir.

Caso signifique cada ou todos não terá artigo, mesmo que o

substantivo exija.

Ex. •  Todo dia telefono a ela. (Todos os dias)

•  Fiquei todo o dia em casa. (O dia inteiro)

•  Todo ele ficou machucado. (Ele inteiro, mas a palavra ele 

não admite artigo)

Todos, todas - devem ser usados com artigo, se o substantivo à

sua frente o exigir.

Ex. •  Todos os colegas o desprezam.

•  Todas as meninas foram à festa.

•  Todos vocês merecem respeito.



Algum - tem sentido afirmativo, quando usado antes do

substantivo; passa a ter sentido negativo, quando estiver depois do

substantivo.

Ex. • Amigo algum o ajudou. (Nenhum amigo)

• Algum amigo o ajudará. (Alguém)

Certo - será pronome indefinido, quando anteceder substantivo e

será adjetivo, quando estiver posposto a substantivo.

Ex. • Certas pessoas não se preocupam com os demais.

• As pessoas certas sempre nos ajudam.

Qualquer - não deve ser usado em sentido negativo. Em seu

lugar, deve-se usar algum, posteriormente ao substantivo, ou

nenhum. Ex.• Ele entrou na festa sem qualquer problema. Essa

frase está inadequada gramaticalmente. O adequado seria

• Ele entrou na festa sem problema algum.

• Ele entrou na festa sem nenhum problema



Pronomes Interrogativos

São os pronomes “que, quem, qual e quanto” usados em frases

interrogativas diretas ou indiretas.

Ex. • Que farei agora? - Interrogativa direta.

• Quanto te devo, meu amigo? - Interrogativa direta.

• Qual é o seu nome? - Interrogativa direta.

• Não sei quanto devo cobrar por esse trabalho. - Interrogativa

indireta.

Notas: Na expressão interrogativa Que é de? subentende-se a

palavra feito: Que é do sorriso? (= Que é feito do sorriso? ), Que é

dele? (= Que é feito dele?). Nunca se deve usar “quédê, quedê ou

cadê”, pois essas palavras oficialmente não existem, apesar de, no

Brasil, o uso de cadê ser cada dia mais constante.



*** Não se deve usar a forma “o que” como pronome interrogativo; 

usa-se apenas que, a não ser que o pronome seja colocado depois do 

verbo.

Ex.  Que você fará hoje à noite? e não O que você fará hoje à noite? 

•  Que queres de mim? e não O que queres de mim?

•  Você fará o quê?


