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Leia esta tirinha 
 

 
 
1- Que característica você atribuiria à barata, considerando a declaração feita no 
segundo quadrinho: medrosa, destemida ou tola? Por quê?  
2- Que motivo leva a barata a fazer essa declaração?  
3- Observe a expressão do homem no último quadrinho. Ela confirma ou nega a 
declaração da barata? Por quê?  
4-Generalizar é o contrário de particularizar, individualizar. Por que a última fala pode 
ser considerada uma generalização?  
 

    A palavra ninguém, usada para fazer a generalização, é um pronome indefinido. 
Esse tipo de pronome refere-se à 3a pessoa (aquilo ou aquele de que[m] se fala) de 
maneira vaga, indeterminada. Também é indefinido o pronome que acompanha o 
substantivo para tornar seu sentido menos exato. 
  Há pronomes indefinidos que são invariáveis, enquanto outros podem sofrer 
alterações para acompanhar o substantivo. Veja a tabela 
 

Pronomes indefinidos 

Invariáveis Variáveis 

Alguém, ninguém, tudo, nada, cada, algo, 
outrem 

algum, alguma, alguns, algumas  
certo, certa, certos, certas  
todo, toda, todos, todas outro, outra, outros, 
outras muito, muitas, muitos, muitas 
 pouco, pouca, poucos, poucas 
 qualquer, quaisquer  
 vários, várias 

  
5- Diga se o pronome destacado é demonstrativo ou indefinido:  

a) Este animal não vai participar da exposição. 

b) Vários atletas já chegaram. 

c) Ninguém quer discutir a questão. 

d) Esses livros aí não devem sair da biblioteca. 

e) Alguns presidiários se revoltaram. 

f) Poucas perguntas ficaram sem resposta. 
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6- Classifique o pronome destacado de acordo com o seguinte código: 
( 1 ) pessoal caso reto 
( 2 ) pessoal oblíquo 
( 3)  possessivo 
( 4 ) demonstrativo 
( 5 ) indefinido 
 
(   ) Não me submeterei aos seus caprichos. 
(    ) Você já leu este livro? 
(   ) Não a vi quando entrou. 
(   ) Há poucos erros na atividade. 
(   ) Estes estudantes são muito unidos. 
(  ) Ela sempre gostou de ler. 
(   ) Nosso povo está despertando. 
(   ) Aquele jornal é bom? 
(   ) Ninguém vai enfrentar esse problema? 
 
6) Entre parênteses, aparecem dois pronomes demonstrativos. Escolha o que 
preenche corretamente a lacuna: 
a) Não me preocupa ___ mancha que tenho no rosto. (esta – essa) 
b) Marcela, é bom ____ livro que está com você? (este – esse) 
c) Ricardo, é seu _____ caderno aí perto de sua carteira? (esse – aquele) 
d) ____ técnico aqui ao meu lado vai explicar o funcionamento da máquina. (Este – 
Esse) 
e) Tatiana, _____ guarda-chuva lá no canto é seu? (esse – aquele) 
f) Senhores jurados, ____ documento aqui é a maior prova da inocência! (este – esse) 
 

 
 

 


