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Diálogos (extraído do livro Falar...Ler...Escrever, página 123) 
 
D. Pedro II dormiu aqui 
 

Guia: Sinto muito, mas sempre trago os turistas para este hotel. Até agora ninguém se 
queixou. 

Turista: Pois serei o primeiro! Veja! Este hotel é horroroso. E vai de mal a pior. É tão 
velho que está caindo aos pedaços. Está muito malcuidado. E não oferece nenhum 
conforto. 

Guia: Mas é o hotel mais tradicional de nossa cidade. D. Pedro II dormiu aqui há 160 
anos atrás! 

Turista: Pois é... E desde aquele dia nunca mais ninguém fez nada para conservá-lo.  
Guia: Não adianta discutir. Não posso alterar o programa da agência de turismo.  

Turista: Pois aqui eu não fico de jeito nenhum. Alguém me indicará um hotel pequeno e 
bem limpinho, numa ruazinha tranquila. O senhor tem alguma sugestão? 

 
 
Na portaria do hotel 
 
 

Hóspede: Há alguma carta para mim? 
Recepcionista: Não, nenhuma. 

Hóspede: Alguém veio me procurar? 
Recepcionista: Não, ninguém. 

Hóspede: O senhor tem certeza de que não há nenhum recado? 
Recepcionista: Tenho, senhor. Não há nenhum recado, nenhum telefonema e nenhuma 

carta. Não há nada para o senhor. 
 
 

Pronomes indefinidos 

Variáveis Invariáveis 

algum amigo 
Alguém 

alguma amiga 

nenhum amigo 
Ninguém 

nenhuma amiga 
 

Nada, Algo 
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Complete com algum, alguma, alguns, algumas ou alguém. 

1. Quando morreu, ele deixou ............................... dinheiro e ............................... casas para os filhos.  
2. ............................... dia vou ao Canadá. Estou com saudade de ............................... amigos que 

tenho lá.  
3. Veja! ............................... luzes estão acesas. Há ............................... em casa agora.  
4. Eu trouxe ............................... jornais e ............................... revistas para você. 
5. Ela precisa de ............................... informações sobre aquele candidato.  
6. Não sei o que fazer. Você tem ............................... ideia? 
7. Preciso encontrar ............................... em casa... Esqueci minhas chaves... 
8. Por favor, ............................... pode me ajudar? 
9. ............................... viu o que aconteceu lá na esquina? 
10. ............................... tem ............................... livros para emprestar? 
11. ............................... me disse que esta firma vai de mal a pior.  
12. É verdade. ............................... bancos e ............................... fábricas já não querem fazer negócio 

com ela. 
13. ............................... telefonou para você, mas não deixou o nome. 
14. Você conhece ............................... lá do banco? Preciso de um empréstimo. 
15. O ônibus levou ............................... crianças e ............................... professores ao museu. 

 
Complete com nenhum, nenhuma, ninguém, nada. 

1. Você tem algum amigo aqui? — Não, .............................. . 
2. ............................... amigo quer me ajudar. Acho que ............................... gosta de mim. 
3. — Alguém me telefonou? — Não, ............................... . 
4.  — Meu Deus! Quantos copos você quebrou? — Não quebrei ............................... copo. Quebrei 

alguns pratos. 
5. Ele não teve ............................... problema, por isso não fez ............................... pergunta. 
6. Telefonei para lá, mas não havia ............................... em casa. 
7. — Você pode me emprestar algum dinheiro? — Não, de jeito ............................... .  
8. — O que você me disse? — ............................... .  
9. João não é meu amigo. Ele não fez ............................... para me ajudar. 
10. Todos queriam ajudar, mas na hora H ............................... apareceu. 


	Pronomes indefinidos

