
 

 

Nível: B1 

A diferença entre todo e tudo 

1. Lê com atenção a informação abaixo. 

 

• TODO - TODOS - TODA - TODAS 

Usamos  todo(s)/toda(s) para referir a totalidade dos elementos de um grupo. 

Exemplos : 

Todos os alunos fizeram o teste. 

Todas essas folhas estão rasgadas. 

Todo tem de concordar com o nome em género (masculino ou feminino) e em número 

(singular ou plural): todo o bolo; os bolos todos; toda a aula; todas as aulas. 

Exemplos: 

Ele comeu a maçã toda. 

Já não há iogurtes no frigorífico, eles comeram os iogurtes todos. 

• TUDO 

Usamos tudo para referir uma totalidade. A palavra substitui o grupo de coisas ou pessoas 

referido na frase ou no texto. 

Exemplos: 

As casas, as pontes e as estradas ficaram destruídas com o terramoto. O terramoto destruiu 

tudo. 

Ouviste o que ele disse? Sim, ouvi tudo. 

Tudo só tem uma forma, não varia nem em género, nem em número. 

2. Lê com atenção a informação abaixo. 

 

1. O grupo tem 25 turistas. Os 25 turistas visitaram a catedral. _______ os turistas visitaram a 

catedral. 

2. Gostei muito do que vi na loja: das calças, das camisas, dos sapatos... Comprei _______, não 

ficou nada na loja... 

3. Vou levar laranjas, morangos, bananas, cerejas e uvas para o meu primo, ele adora _______ 

os tipos de fruta. 

4. Na festa de finalistas, havia muitos bolos. No fim, já não havia nenhum bolo, os convidados 

comeram _______. 



 

 

5. Foi um campeonato de futebol muito competitivo. _______ as equipas jogaram bem. 

6. A Joana estava doente e não conseguia comer. Parece que _______ lhe sabia mal. 

7. No Jardim Zoológico, _______ os animais têm um tratador, uma pessoa que lhes dá comida 

_______ os dias. 

8. Ontem foi um dia muito cansativo... Estive _______ a manhã e _______ a tarde a ajudar na 

recolha do lixo no parque da cidade. 

9. O livro é grande, tem 541 páginas, mas li o livro até ao fim. Li o livro _______ e adorei! 

10. A sala está _______ cheia de pó. 

11. _______ os países da União Europeia têm dificuldades económicas. 

12. Puseste os ovos _______ no bolo? Não serão muitos? 

13. Passei _______ a minha vida a trabalhar. _______ o que eu quero agora é descansar. 

14. O mundo está cheio de injustiças: há uns que têm _______ e outros que não têm nada. 

15. Comeste isto _______? Ainda vais ficar doente de tanto comer… 

16. Estudo _______ os dias, mas ainda não sei _______. 

17. O vidro do meu carro está _______ riscado. Não lhe mudei as escovas do limpa para-brisas 

agora, olha. 

18. Empresta-me o teu caderno outra vez: não consegui passar a aula _______. 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 2.1.Todos; 2. tudo; 3. todos; 4. tudo; 5. Todas; 6. tudo; 7. todos; 8. toda; toda; 9. todo; 10. toda; 11. 

Todos; 12. todos; 13. toda; Tudo; 14. tudo; 15. tudo; 16. todos; tudo; 17. todo; 18, toda 


