
 

 

Nível: A1 

Pronomes indefinidos  

1. Lê a informação. 
 

 

Pronomes indefinidos variáveis 

Singular Plural 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

Algum Alguma Alguns Algumas 

Nenhum Nenhuma Nenhuns  Nenhumas 

Muito Muita Muitos Muitas 

Pouco Pouca Poucos Poucas 

Tanto Tanta Tantos Tantas 

Todo Toda Todos Todas 

Outro  Outra Outros Outras  

 

Alguém e ninguém – só se referem a pessoas  

  Alguém/ninguém viu o João. 

Tudo e nada – só se referem a coisas  

 Tudo/nada está resolvido. 

Ninguém, nada e nenhum – depois do verbo obrigam à negativa do verbo  

 Eu não tenho nada. 

Todo, pouco, nenhum, muitos – antes de todos os nomes ou determinantes 

 Pronomes indefinidos variáveis 

Pessoas Alguém  Ninguém 

Coisas Tudo Nada  

 

 

2. Lê o diálogo atentamente e sublinha a opção correta. Só uma das opções 
está correta.  

 

Miguel: ― Tens (1) alguma/nenhuma caneta que me emprestes? 



 

 

Joana: ― Não, não tenho (2) alguma/nenhuma. Onde 

está a (3) outro/outra que te emprestei ontem? 

Miguel: ― Deixei-a em casa. Achas que (4) 

nenhum/alguém me empresta uma? 

Joana: ― Acho que (5) ninguém/nenhuma te vai 

emprestar porque já te emprestaram (6) poucas/muitas coisas e tu nunca tens (7) muitas/nada! 

 

3. Lê os pequenos diálogos e preenche os espaços em branco com o 
pronome indefinido adequado.  

 

 

 muitos 

 alguém 

 todos  

Mãe: ― Precisava de café. (1) _________________ pode ir ao 

supermercado?  

João: ― Não posso mãe, tenho (2) _________________ trabalhos da 

escola para fazer.  

Joana: ― Eu vou mãe. Já acabei (3) _________________ os trabalhos da 

escola.  

 

 

 alguns 

 poucos 

 muitos  

Ana: ― Quero fazer um bolo mas há (4) _________________ ovos.  

Mário: ― Querida, eu vou ao supermercado comprar. Precisas de (5) 

_________________ ovos? 

Ana: ― Não. Traz só 6 ovos que ainda há (6) _________________ no 

frigorífico. 

 

 tantos 

 outros 

 alguns 

 todas 

Maria: ― (7) _________________ bolos com aspeto delicioso! 

Laura: ― Achas? Amanhã é o dia da mãe e vou oferecer (8) __________ 

à minha mãe e (9) _________________ à minha avó. 

Maria: ― Fazes bem, as avós são as nossas segundas mães. (10) 

_________________ as avós e mães gostam de receber presentes. 

 

 

Soluções: 2. 1) alguma; 2) nenhuma; 3) outra; 4) alguém; 5) ninguém; 6) muitas; 7) nada. 

3. 1) Alguém; 2) muitos; 3) todos; 4) poucos; 5) muitos; 6) alguns; 7) Tantos; 8) alguns; 9) outros; 10) Todas.  


