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Apresentar, de acordo com a gramática, as 
principais regras de concordância nominal e 
verbal e relacioná-las com os usos cotidianos 
da língua.

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. corrigir, segundo as regras gramaticais, os 
problemas de concordância;

2. aplicar as regras de concordância, 
adequadamente, aos processos de produção 
de textos. 

META

OBJETIVOS
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GRAMÁTICA E COTIDIANO

Você já parou para pensar se tudo o que você fala no dia-a-dia está 

sendo dito da forma correta? É comum usarmos, na linguagem cotidiana, 

expressões que não fazem parte da norma culta da linguagem escrita.

Suponha que você esteja no supermercado e pretende comprar 

tomates. Você percebe que eles estão especiais naquele dia e ouve alguém 

dizer: “Quis tomate bonito!” Você, ao ouvir o que essa outra pessoa 

disse, pode ter achado estranho, uma vez que não falaria essa frase da 

mesma maneira, não é verdade?

Isso pode acontecer porque essa outra pessoa faz parte de um grupo 

de falantes que se utiliza da variação coloquial da Língua Portuguesa. 

O coloquialismo se distingue da maneira prestigiada pela norma 

culta e, no caso em questão, os falantes deixam de usar algumas 

palavras com marcação de plural dentro de um contexto. E, nessa 

mesma situação, você, que estranhou a fala do outro cliente, diria: 

“Que tomates bonitos!”

Figura 10.1: Você sabia que o tomate, muitas vezes considerado 
um legume é, na verdade, um fruto? Pois é... O tomate é o fruto do 
tomateiro e, apesar de constantemente associado à cozinha típica 
italiana (por causa de seu grande uso na culinária de molhos de 
massas), já era consumido nas civilizações Inca, Maia e Asteca, antes 
de atravessar o oceano e chegar à Europa.

Fonte: www.sxc.hu
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Mas por que essa diferença?

Esse tipo de situação demonstra a diferença que, em geral, existe 

entre a nossa fala de uso corriqueiro e a linguagem escrita. A Gramática 

Tradicional apresenta uma série de regras que devem ser aplicadas 

para a manutenção de um REGISTRO PADRÃO, tanto na linguagem escrita 

quanto na oral. Em ambas as construções a respeito dos tomates há um 

pleno entendimento do que foi dito, mas só no segundo exemplo é que 

a construção está de acordo com o registro padrão.  

No entanto, quando se trata da comunicação entre as pessoas 

através da linguagem falada, em situações corriqueiras, algumas dessas 

regras não são seguidas. Em situações formais, entretanto, as pessoas 

procuram se utilizar da norma padrão, como, por exemplo, em uma 

conversa entre dois empresários. 

A nossa língua está, a todo momento, sujeita a modificações e 

estratégias para que a comunicação seja efetuada com sucesso, mas muitas 

pessoas ainda pensam, de maneira equivocada, que o brasileiro não sabe 

falar o português “correto”.

Voltando ao exemplo do tomate... As duas formas podem ser usadas 

sem que o entendimento da mensagem a ser transmitida seja prejudicado. 

A primeira forma não está de acordo com as regras gramaticais, mas, no 

contexto de fala, algumas pessoas em nosso país podem se utilizar dela. Na 

evolução da linguagem, sempre esteve presente a necessidade da economia 

e praticidade, o que explica o uso comum da primeira forma. A marcação 

de plural apareceu apenas na primeira palavra, mas todos nós entendemos 

que se trata de mais de um tomate e que todos eles são bonitos. 

Portanto, não se deve dizer que qualquer pessoa não sabe falar sua 

língua. Todos nós somos competentes em português, mesmo sem conhecer 

as normas que se encontram na gramática. No entanto, as regras são muito 

importantes para que você saiba que existe uma maneira preferível que 

deve ser usada nas situações de escrita e fala, dentro de vários contextos. 

São essas regras que, a partir de agora, iremos discutir. Preparado?

AS CONCORDÂNCIAS

A língua portuguesa faz uso de um mecanismo de concordância 

para marcar formalmente as relações de determinação ou dependência 

MORFOSSINTÁTICA existentes entre os constituintes de uma frase. 

 

REGISTRO PADRÃO

Norma culta, defendida 
pela gramática.

 

MORFOSSINTÁTICA

Relação com a forma 
da palavra e com a 
organização dentro de 
uma estrutura.
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Alterando a forma que algumas palavras assumem no texto, torna-se 

mais fácil introduzirmos o assunto, e assim podemos discutir os efeitos 

que isso provoca nos falantes da língua. 

Vamos tomar como exemplo a frase: “O Maria pegou seu bicicletas 

e desceu para o praça”. Há algo de muito estranho na formação dessa 

frase, não é mesmo? Na verdade, pode até ser que você tenha entendido 

a mensagem que a frase pretendia passar, mas ela apresenta um problema 

formal grave. Os adjetivos e os artigos estão flexionados de maneira 

aleatória. Temos uma sensação imediata de desordem formal, sem obedecer 

a algum princípio organizador das flexões de gênero e número. 

A nossa experiência como falantes não permite que usemos esse 

tipo de construção. Pela lógica, deduzimos que a frase seria aceitável se 

fosse: “A Maria pegou sua bicicleta e desceu para a praça”.

Esse princípio de organização é o mecanismo de concordância 

nominal que, na língua portuguesa, exige que os adjetivos e artigos 

concordem em gênero (masculino/feminino) e número (singular/plural) 

com os substantivos que modificam. Logo, os artigos que se referem 

a “Maria” devem estar no singular e no feminino, de forma que a 

concordância aconteça em toda a estrutura. 

É provável que você nunca tenha ouvido uma frase como essa que 

foi apresentada. Pelo menos não com erros tão graves. É mais comum 

ouvirmos frases em que existam problemas de concordância em número 

(singular/plural), como, por exemplo, “Os prédio está sendo construído 

na próxima rua”. A nossa primeira reação é rotulá-las como erradas, 

principalmente se as virmos escritas em algum lugar. 

O que acontece com esse tipo de construção é uma espécie de 

economia de concordância. Uma vez marcado o plural em apenas uma 

palavra, não é necessário marcar nas outras para que o entendimento 

seja efetuado. No entanto, essa variedade não é aceita pela gramática. 

Mas se você parar para pensar no que essas formas indicam, verá que 

se trata de diferentes mecanismos de concordância, característicos de 

uma variedade do português. Essa variação, no entanto, não se utiliza 

da regra gramatical padrão. 

Perceba que, na forma aceitável pela gramática, a marcação de plural 

é redundante, ou seja, exigida em todos os constituintes que se relacionam. 

Na forma popular, muitas vezes, apenas o primeiro constituinte é marcado. 

Essa última forma não é gramaticalmente aceita.
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Na escola aprendemos as regras de concordância nominal e verbal 

que formam o registro culto da língua portuguesa. É necessário aprendê-

la porque as pessoas são avaliadas pela forma como usam a língua e 

muitas delas costumam ser discriminadas por se diferenciar do modelo 

gramatical. 

SAIBA MAIS...SAIBA MAIS...

Uma curiosidade...

Você sabia que existem algumas seme lhanças entre a 

língua inglesa e a portu guesa? Para mostrar isso, vamos 

fazer uma relação do português formal, do português 

popular e do inglês. É simples... 

No registro formal do português, a con jugação do 

verbo amar é feita da seguinte forma: Eu amo, Ele ama, 

Nós amamos, Eles amam. No registro popular: Eu amo, 

Ele ama, Nós ama, Eles ama. No inglês: I love, He loves, 

We love, They love. 

Você pode perceber que tanto no registro popular 

do português quanto no inglês há, praticamente, o 

mesmo tipo de variação dos verbos. No registro culto, há mais variações do que 

nos outros registros. Olhando por esse aspecto, a norma popular do português 

brasileiro se apropria dos mesmos mecanismos de concordância que o inglês 

vigente. Trata-se de línguas diferentes, mas é interessante destacar esses aspectos 

para que as pessoas saibam que existem muitas variações lingüísticas nos vários 

idiomas que existem. 

Aqui no Brasil, nós utilizamos a conjugação dos verbos segundo o que vem 

apresentado nas gramáticas. 

Esse exemplo também pode ser usado para esclarecer que não existe uma forma 

certa e uma forma errada de falar. Existe um modelo padrão em cada língua, que 

é importante para a vida e a comunicação das pessoas. Mas não se deve alimentar 

um preconceito em relação à forma como as pessoas falam, até porque somos 

pessoas diferentes em vários outros aspectos. 

Fonte: www.sxc.hu 
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REGRAS DE CONCORDÂNCIA NOMINAL 

Regra geral 

Os adjetivos, pronomes adjetivos, artigos, numerais e particípios 

concordam em gênero e número com o substantivo, pronome ou numeral 

substantivo que determinam. 

Exs.:

Esta folha amassada. 

O telefone desligado.

Feito o discurso de abertura, o prefeito se dirigiu ao pátio.

ATENÇÃOATENÇÃO

Substantivo – é o nome de todos os seres que existem ou que 

imaginamos existir, ou seja, é a palavra flexiva com que se nomeia, 

em geral, pessoas, coisas, animais, ações, qualidades ou estados.

Adjetivo – é toda e qualquer palavra que, junto de um substantivo, 

indica qualidade, defeito, estado ou condição.

Pronome – é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo 

(nome), em relação às pessoas do discurso. Pronomes substantivos 

são os que substituem o substantivo; pronomes adjetivos são os 

que acompanham o substantivo. 

Artigo – é a palavra que antecede o substantivo e indica seu gênero 

e número, individualizando-o ou generalizando-o.

Numeral – é a palavra que dá idéia de número: cinco, dez, quinto, 

décimo, quíntuplo, terço, ambos etc.

As demais palavras com valor adjetivo podem se vincular 

ao substantivo quando funcionam como adjuntos adnominais ou 

predicativos. Os adjetivos que ocupam essas funções sintáticas são 

afetados pelos mecanismos de concordância nominal.   

Exs.:

A menina complicada.

Os carros são caros.
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CASOS ESPECIAIS

• Um adjetivo deve estar sempre no plural quando vier antes de dois 

ou mais substantivos que fazem referência a nomes de pessoas.

Ex.:

As inteligentes Maria e Isabel fizeram todo o trabalho. 

• Quando o adjetivo tiver função de predicativo, concorda com todos 

os núcleos a que se relaciona. 

Exs.:

São calamitosos a pobreza e o desamparo.

Julguei insensatas sua atitude e suas palavras.

ATENÇÃOATENÇÃO

Sujeito – é o ser ao qual se atribui a idéia contida no predicado.

Predicado – é tudo aquilo que se atribui ao sujeito.

Predicativo – é uma característica intrínseca de um sujeito ou objeto, 

contida no predicado. 

Núcleo do sujeito – é a parte imprescindível do sujeito, o elemento 

mais importante. 

Núcleo do predicado – é a parte imprescindível do predicado, o 

elemento mais importante. 
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• Quando um substantivo determinado por artigo é modi-

ficado por dois ou mais adjetivos, podem ser usadas as 

seguintes construções:

Estudo a cultura brasileira e a portuguesa.

Estudo as culturas brasileira e portuguesa.

Os dedos indicador e médio estavam feridos.

O dedo indicador e o médio estavam feridos.

• Adjetivos regidos pela preposição de, que se referem a 

pronomes indefinidos, ficam normalmente no masculino 

singular, podendo surgir concordância atrativa. 

Exs.:

Sua vida não tem nada de sedutor;

Os edifícios da cidade nada têm de elegantes.

ATENÇÃOATENÇÃO

• Preposição – é a palavra invariável que liga duas ou outras palavras entre si, 

estabelecendo entre elas certas relações.

• São seis os tipos de pronome: pessoais, possessivos, demonstrativos, 

indefinidos, interrogativos e relativos.  

Os pronomes pessoais servem para substituir as pessoas do discurso. 

Os pronomes possessivos são aqueles que dão idéia de posse, em relação às 

pessoas do discurso.  

Os pronomes demonstrativos são aqueles que situam os seres, no tempo e no 

espaço, em relação às pessoas do discurso. 

Os pronomes indefinidos são aqueles que se referem à 3ª pessoa de modo 

vago ou impreciso. 

Os pronomes interrogativos são os indefinidos que, quem, qual (e variação), 

quanto (e variações), usados em frases interrogativas. 

Os pronomes relativos são aqueles que se relacionam com um termo ante-

cedente, dando início a uma oração, chamada adjetiva. 
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A concordância atrativa pode se dar em três casos:

1º. é a adequação de um termo a apenas um dos vários elementos 

determinados, escolhendo-se o que estiver mais próximo. 

 Ex.: Por favor, chegue na hora e no local adequado. 

2º. é a adequação a uma parte do termo que não constitui 

gramaticalmente seu núcleo. 

 Ex.: A maioria dos professores faltaram. 

3º. é a adequação a outro termo da oração que não é o 

determinado. 

 Ex.: Tudo são flores.

• Palavras como anexo, incluso, obrigado, mesmo, próprio são 

adjetivos ou pronomes adjetivos e devem concordar com o 

substantivo a que se referem.

Exs.:

O livro segue anexo.

A fotografia vai inclusa.

As duplicatas seguem anexas.

Elas mesmas resolveram a questão.

• Palavras como meio e bastante, quando se referem a um substantivo, 

devem concordar com este. Quando funcionarem como advérbios, 

permanecerão invariáveis. Há, também, o caso de “menos”, que é 

sempre invariável. 

Exs.:

Tomou meia garrafa de vinho;

Ela estava meio aborrecida;

Bastantes alunos foram à reunião;

Eles falaram bastante;

Eram alunas bastante simpáticas;

Havia menos pessoas vindo de casa.
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• Muito, pouco, longe, caro, barato podem ser palavras adjetivas 

ou advérbios, mantendo a concordância se fizerem referência a 

substantivos.

Exs.:

Compraram livros caros.

Os livros custaram caro.

Poucas pessoas tinham muitos livros.

Leram pouco as moças muito vivas.

Andavam por longes terras.

Eles moram longe da cidade.

Eram mercadorias baratas.

Pagaram barato aqueles livros.

• É bom, é proibido, é necessário, expressões formadas pelo verbo 

ser + adjetivo, não variam se o sujeito não vier determinado; caso 

contrário, a concordância será obrigatória.

Exs.:

Água é bom.

A água é boa.

Bebida é proibido para menores.

As bebidas são proibidas para menores.

Chuva é necessário.

Aquela chuva foi necessária.

ATENÇÃOATENÇÃO

Advérbio – é a palavra invariável que modifica essencialmente o verbo, 

exprimindo uma circunstância (tempo, modo, lugar etc.).

Exs.:

Volto logo.

Transcreveu a carta errado.

Ficaremos aqui.
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ATENÇÃOATENÇÃO

A nomenclatura Gramatical Brasileira considera os seguintes tipos de 

sujeito:

Simples – quando há somente um núcleo.

Ex.: A casa de Juçara sofreu reforma geral.

Composto – quando há dois ou mais núcleos.

Ex.: A casa de Juçara e o armazém sofreram reforma geral. 

Indeterminado – quando a identidade do sujeito é desconhecida 

realmente ou escondida propositadamente. Ignora-se não só a 

identidade, mas também o número de agentes.

Ex.: Roubaram minha carteira. (Quem roubou a carteira? Não se 

sabe).

Oração sem sujeito – é a que traz verbos impessoais, ou seja, que não têm 

sujeitos e se apresentam na terceira pessoa (haver, fazer, ser e estar).

Ex.: Havia poucos ingressos à venda.

Sujeito paciente – podemos encontrá-los em duas estruturas diferentes:

• com o verbo ser + particípio (voz passiva analítica);

• com verbo transitivo direto + o pronome se (voz passiva sintética).

Ex.: 

Muita gente é assaltada diariamente em São Paulo. (voz passiva 

analítica)

Assalta-se muita gente diariamente em São Paulo. (voz passiva 

sintética)
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• A locução adverbial a olhos vistos (= visivelmente) é invariável: 

Ex.:

Ela crescia a olhos vistos.

• Só = sozinho (adjetivo) (flexiona) / só = somente, apenas (não 

flexiona).

Exs.:

Elas não vieram sós.

Vieram só os rapazes.

ATENÇÃOATENÇÃO

Locução adverbial é o conjunto de duas ou mais palavras com 

o valor de advérbio. Ex.: às pressas (ou à pressa), a bandeiras 

despregadas (ou às bandeiras despregadas), às vezes, no mais das 

vezes, as mais das vezes, o mais das vezes, a cavalo, a pé, a esmo, 

ao vivo, pouco a pouco, a pouco e pouco, por ora, a torto e a 

direito, de propósito, de repente, a sério, sob medida, aos trancos 

e barrancos, em domicílio, a domicílio, por ora, de vez em quando, 

de quando em vez etc.
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• Conforme = conformado (adjetivo) (flexiona) / conforme = como 

(não flexiona).

Exs.:

Eles ficaram conformes com a decisão.

Dançam conforme a música.

• O (a) mais possível (invariável) / as, os mais possíveis. 

Exs.:

É uma moça a mais bela possível.

São moças as mais belas possíveis.

• Os particípios concordam como adjetivos: 

Exs.:

A refém foi resgatada do bote.

Os materiais foram comprados a prazo.

As juízas tinham iniciado a apuração.

ATENÇÃOATENÇÃO

Verbo é a classe de palavra que possui a maior quantidade de flexões: 

tempo, modo, pessoa e número. Isso ajuda a identificá-lo, pois 

enquanto outras palavras não podem ser conjugadas, o verbo pode. 

Ex.: Eu escrevo, Eu escrevi, Ele escreve, Ele escreveu.

O particípio é a forma nominal do verbo que expressa ações 

plenamente concluídas. 

Ex.: escrito, falado, pensado.

• A expressão haja vista não se flexiona, exceto por concordância 

atrativa antes de substantivo no plural sem preposição:

Exs.:

Haja vista (hajam vistas) os comentários feitos.

Haja vista dos recados do chefe.
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• Pseudo, salvo (= exceto) e alerta não se flexionam:

Exs.:

Eles eram uns pseudo sábios.

Salvo nós dois, todos fugiram.

Eles ficaram alerta.

• Os adjetivos adverbializados são invariáveis: 

Exs.:

Vamos falar sério. 

Ele e a esposa raro vão ao cinema.

ATENÇÃOATENÇÃO

Adjetivos adverbializados são aqueles empregados com valor de 

advérbio. Por isso, são mantidos invariáveis.

Ex.: A professora chegou rápido à sala de aula. 

•  No caso de silepse com expressões de tratamento, usa-se 

adjetivo masculino em concordância ideológica com 

um homem ao qual se relaciona a forma de tratamento 

que é feminina:

Exs.:

Vossa Majestade, o rei, mostrou-se generoso.

Vossa Excelência é injusto.

ATENÇÃOATENÇÃO

Silepse é a figura de construção em que a concordância não é feita de 

acordo com as palavras que efetivamente aparecem na oração, mas 

segundo a idéia que se associa a elas ou então segundo um termo 

subentendido. A silepse pode ser de gênero, de número e de pessoa. 

Ex.: Rio de Janeiro é movimentada. 
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ATENÇÃOATENÇÃO

Aposto é o termo que explica, desenvolve, identifica ou resume 

um outro termo da oração, independente da função sintática que 

este exerça.

Ex.: Dona Ana, a senhora do apartamento de cima, veio aqui hoje 

mais cedo. 

Vocativo é o único termo isolado dentro da oração, pois não se liga 

ao verbo nem ao nome. Não faz parte do sujeito nem do predicado. 

A função do vocativo é chamar ou interpelar o elemento a que se está 

dirigindo. 

Ex.: Pai, perdoai nossos pecados.

Atende ao Objetivo 1

Reescreva as frases seguintes, fazendo a devida concordância das palavras indicadas entre 

parênteses:

a. O leitor pulou (longo) capítulos e páginas, porque achou o livro muito grosso.

b. O poeta escreveu capítulos e páginas (compacto).

c. O advogado considerou (perigoso) o argumento e a decisão.

d. “Os cavalos, metidos até (meio) canela na correnteza, dobravam o pescoço.” 

(Guimarães Rosa)

ATIVIDADE 1
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e. Os fugitivos caminhavam lentamente, (alerta) ao perigo.

f. Comprei uma motocicleta e um apartamento (usado).

g. Elas (mesmo) providenciaram os atestados, que enviaram (anexo) às procurações, como 

instrumentos (bastante) para os fins colimados. 

h. Os soldados cometeram um crime de (leso) patriotismo.

i. Os alunos e as alunas (aprovado) pretendem fazer um baile e um churrasco (bastante) 

agradáveis. 

Atende ao Objetivo 2

Substitua a expressão destacada pela palavra indicada entre parênteses:

a. Eles já estavam igualmente pagos _____________. (quite)

b. Os filmes a que assisti no Festival Internacional de Cinema eram muito ______________ 

interessantes. (bastante)

c. A dona de casa estava um pouco________ confusa porque não tinha tantos_________ 

pratos e talheres para tantos convidados. (meio – bastante)

d. Eles não se sentiam bem quando ficavam sozinhos ________________. (só)

e. Julia e Estela somente____________________ irão se tiverem muitos _________________ 

detalhes do roteiro. (só – bastante)

ATIVIDADE 2
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REGRAS DE CONCORDÂNCIA VERBAL

• Verbo com sujeito simples 

O verbo concorda em número e pessoa, não interessando a 

posição: 

Exs.:

Ele chegou tarde. 

Nós voltaremos logo. 

Chegaram os alunos. 

• Sujeito composto antes do verbo 

a. o verbo vai para o plural: 

Exs.:

Recife e Jaboatão dos Guararapes são as principais cidades do 

litoral pernambucano. 

b. o verbo poderá ficar no singular nos seguintes casos: 

– se os núcleos do sujeito forem sinônimos. 

Ex.:

A decência e honestidade é coisa rara nos dias atuais.

– quando os núcleos formam uma gradação, ou seja, núcleos que 

são causa de uma conseqüência.

Ex.:

A angústia, a solidão, a falta de companhia levou-o ao vício da 

bebida. 

– quando os núcleos aparecem resumidos por tudo, nada, 

ninguém. 

Exs.:

Diretores, gerentes, supervisores, ninguém faltou. 

A ameaça, o terrorismo, a agressão, nada o assustava. 

ATENÇÃOATENÇÃO

Antônimo é a nomenclatura dada àquelas palavras que significam o contrário 

(ou oposto ou inverso) de outra. Por outro lado, um sinônimo atende às 

palavras que têm significado idêntico ou muito semelhante à outra.
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• Sujeito composto depois do verbo 

a. O verbo vai para o plural: 

Exs.:

Chegaram ao estádio os jogadores e o técnico. 

Cambaleavam na rua Do Carmo e Dirceu. 

b. O verbo concorda com o núcleo mais próximo

Ex.:

Chegou ao estádio o técnico e os jogadores. 

• Sujeito composto de pessoas diferentes 

a. Quando aparece a 1ª pessoa do singular, o verbo vai para o 

plural:

Exs.:

Jorge e eu jogaremos amanhã. 

O professor e eu fotografamos vários tipos de pássaros. 

b. se o sujeito for formado por segunda e terceira pessoas do 

singular, o verbo pode ir para a 2ª ou 3ª pessoa do plural.

Exs.:

Tu e ele ficareis atentos. 

Tu e tua esposa viajarão cedo. 
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• Núcleos do sujeito ligados por ou

– se houver idéia de exclusão ou retificação, o verbo fica no singular 

ou concordará com o núcleo do sujeito mais próximo.

Exs.:

a. Paulo ou George será o novo gerente. 

b. O marginal ou os marginais não deixaram nenhuma pista para 

os policiais. 

– se não houver idéia de exclusão, o verbo vai para o plural.

Ex.:

a. A bebida ou o fumo são prejudiciais à saúde. 

• Núcleos do sujeito ligados por com 

O verbo irá para o plural, mas admite-se o singular quando se quer 

destacar o primeiro núcleo do sujeito:

Ex.:

a. O marceneiro com o pintor terminaram o serviço combinado. 

b. O marceneiro com o pintor terminou o serviço combinado. 

• Sujeito coletivo 

Exs.:

Quando o sujeito é um coletivo, o verbo concorda com ele: 

A multidão aplaudiu o discurso do diretor. 

As boiadas seguiam seu caminho pelo pantanal. 

ATENÇÃOATENÇÃO

Se o coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou ir 

para o plural: 

A equipe de cinegrafistas acompanhou o protesto dos professores 

pelas ruas do Recife. 

A equipe de cinegrafistas acompanharam o protesto dos professores 

pelas ruas do Recife. 
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• Quando o sujeito é substantivo que só tem plural 

Quando o sujeito é um substantivo usado somente no plural, há 

duas possibilidades: 

a. se o substantivo não vier precedido de artigo fica no singular: 

Ex.:

Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo. 

b. se o substantivo for precedido de artigo, o verbo vai para o 

plural: 

Ex.:

As Minas Gerais possuem grandes paisagens naturais. 

• Quando o sujeito é um pronome de tratamento 

Quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo vai para 

a 3ª pessoa: 

Ex.:

Vossa Excelência agiu corretamente. 

Vossas Excelências votaram a nova lei. 

• Quando os sujeitos são pronomes relativos QUE/ QUEM 

a. se o sujeito for o pronome relativo QUE, o verbo concordará 

em número e pessoa com o antecedente do pronome: 

Exs.:

Fui eu que liguei o rádio. 

Fomos nós que consertamos a TV. 
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b. se o sujeito for o pronome QUEM, o verbo fica na 3ª pessoa 

do singular:

Exs.:

Não sou eu quem faz o jantar. 

Fui eu quem pagou o jantar. 

ATENÇÃOATENÇÃO

Popularmente é comum o verbo concordar com o antecedente do 

pronome QUEM. 

Não sou eu quem faço o jantar. 

Fique atento! Essa forma, embora bastante utilizada, não é a prevista na 

gramática. A forma prevista é a seguinte:

Não sou eu quem faz o jantar.

• Quando o sujeito é uma oração 

Quando o sujeito for representado por uma oração, o verbo fica 

na 3ª pessoa do singular: 

Exs.:

Ainda falta comprar vários livros. 

Não adianta vocês ficarem parados na fila. 

• Quando os núcleos do sujeito são infinitivos 

O verbo vai para o plural se os infinitivos forem determinados por 

artigos. Caso os infinitivos não apareçam determinados, o verbo poderá 

ficar no singular. 

Exs.:

Correr e caminhar é um ótimo exercício. 

O cantar e o dançar divertem qualquer pessoa. 
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• Verbo com a partícula apassivadora SE

O verbo normalmente concorda com 

o sujeito: 

Exs.:

Vende-se uma geladeira. 

Vendem-se carros. 

• Verbo com índice de indeterminação do sujeito

O verbo fica na 3ª pessoa do singular se a partícula SE está ligada 

a um verbo transitivo indireto ou intransitivo: 

Exs.:

Precisa-se de pedreiros. 

Trabalha-se muito em Brasília. 

• Sujeito formado por expressões

a. Um ou outro. 

O verbo concorda no singular com o sujeito: 

Exs.:

Um ou outro jogador merecia críticas. 

Um ou outro levava a irmã ao colégio. 

b. Um e outro, nem um nem outro, nem.

O verbo concorda preferencialmente no plural: 

Exs.:

Um e outro permaneciam aguardando a chamada. 

Nem um nem outro quiseram tomar banho. 

c. Um dos que, uma das que. 

O verbo vai, de preferência, para o plural: 

Ex.:

Antônio é um dos que mais estudam matemática. 

d. Mais de, menos de.

O verbo concorda com o numeral a que se refere: 

Exs.:

Mais de um aluno apresentou a pesquisa de campo. 

Mais de cem menores fugiram do presídio. 
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• Outros casos que merecem nossa atenção

– Haja vista: 

Podem ocorrer as seguintes concordâncias: 

Segundo a tradição literária, vista fica invariável, não importando se 

a palavra seguinte – o objeto direto, no caso – esteja no masculino 

ou no plural:

Exs.:

Haja vista a dieta prescrita.

Haja vista as obras que já publicou.

Também se encontram exemplos na literatura de flexão do verbo 

haver – ele pode ir para o plural, continuando “vista” invariável. 

Hajam vista os acontecimentos na África.

Hajam vista as seguintes frases francesas. 

e. A maior parte de, grande número de

Para essas expressões, que são seguidas de substantivos ou 

pronome no plural, é facultativo (opcional) o verbo estar no singular 

ou no plural: 

Exs.:

Grande número de empresários se revoltou contra o governo. 

A maioria das pessoas protestaram contra o aumento da energia 

elétrica. 

f. Quais de vós, quantos de nós, alguns de nós. 

O verbo concordará com os pronomes nós ou vós ou concordará 

na 3ª pessoa do plural: 

Exs.:

Alguns de nós chegaram hoje. 

Muitos de nós não conhecemos as leis. 

ATENÇÃOATENÇÃO

Se o pronome indefinido ou interrogativo estiver no singular, o verbo 

ficará na 3ª pessoa do singular: 

Nenhuma de nós ouviu a notícia. 



184

e-Tec Brasil – Português Instrumental

185

   A
u

la 10 •  G
ram

ática – S
in

taxe
 

 

• Concordância dos verbos DAR, SOAR, BATER:

Esses verbos concordam regularmente com o sujeito, a não ser que 

sejam usadas outras palavras como sujeito. 

Exs.:

Batiam cinco horas quando o alarme tocou. 

Deram quatro horas e ninguém foi visto.

• Concordância dos verbos impessoais:

Ficam na 3ª pessoa do singular, pois não possuem sujeito. 

Exs.:

Havia cinco anos que moravam em Portugal. 

Chovia muito naquela noite. 

Faz dois meses que recebemos a carta. 

• Concordância do verbo SER:

O verbo SER ora concorda com o sujeito ora concorda com o 

predicativo. Vamos ver alguns exemplos?

a. Quando o sujeito for um dos pronomes QUE ou QUEM, o verbo 

SER concordará obrigatoriamente com o predicativo: 

Exs.:

Que são homônimos? 

Quem foram os vencedores do campeonato? 
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b. O verbo SER concordará com o numeral na indicação de tempo, 

dias, distância: 

Exs.:

É uma hora da madrugada. 

São dezenove horas em ponto. 

c. Quando o sujeito for algum dos pronomes tudo, o, isso, aquilo ou 

isto, o verbo SER concorda, preferencialmente, com o predicativo, 

mas poderá concordar com o sujeito. 

Exs.:

Tudo são flores no início da relação. 

Isto são fenômenos da natureza. 

Aquilo tudo é obra do destino. 

d. Quando aparece nas expressões é muito, é pouco, é bastante, o 

verbo SER fica no singular quando indicar quantidade, distância, 

medida. 

Exs.:

Quatro reais é pouco para irmos ao cinema. 

Seis quilos de feijão é mais do que pedi. 

• Concordância do verbo PARECER

Existem duas possibilidades de concordância quando o verbo 

parecer vem seguido de um outro verbo no infinitivo. 

1ª. verbo parecer, como verbo auxiliar, concorda com o sujeito, e 

o infinitivo não se flexiona, formando assim uma locução verbal.

Ex.: As estrelas pareciam caminhar no céu.

2ª. verbo parecer, como verbo intransitivo, fica na 3ª pessoa do 

singular, e o infinitivo se flexiona.

Ex.: “As estrelas parecia caminharem no céu.” (Graça Aranha)

Nesse caso, o verbo parecer forma com “As estrelas” um sujeito 

oracional:

‘AS ESTRELAS CAMINHAREM parecia’ – Oração Subordinada 

Substantiva Subjetiva Reduzida de Infinitivo 
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Outro exemplo tirado da nossa literatura:

“Mesmo os doentes parece que são mais felizes.” (Cecília 

Meirelles)

(parece – verbo intransitivo; QUE OS DOENTES SÃO MAIS 

FELIZES – Sujeito Oracional: Oração Substantiva Subjetiva 

Desenvolvida) 

Embora a concordância se revele um aspecto da sintaxe, como já 

dissemos, muitas vezes um tipo de construção é determinado pela 

influência semântica, ou seja, pelo significado que cada palavra tem. 

É o caso de alguns verbos que, quando apresentam um significado 

específico, exigem que a relação de concordância se estabeleça 

de forma especial (Ex.: verbo importar). Portanto, é importante 

conhecer as especificidades das relações de concordância e procurar 

sempre escrever e se comunicar da melhor maneira possível. Além 

de compreendermos nossa língua, é fundamental que saibamos ser 

eficientes nela. 

PARA FECHAR...

Agora que você chegou ao final de mais uma aula, 

faça as atividades a seguir, pensando em tudo o que 

estudamos, mas lembre-se: o hábito da leitura é um 

importante aliado quando o assunto é concordância 

nominal e verbal.

Procure ler sempre de tudo um pouco: jornais, 

revistas, livros de romance, suspense ou ficção... 

Assim, além de estar sempre estudando e fixando 

todo o conteúdo que você tem aprendido com as 

nossas aulas, também irá adquirir conhecimentos de 

mundo indispensáveis para uma boa formação. 

St
ev

e 
W

oo
ds

Fonte: www.sxc.hu



188

e-Tec Brasil – Português Instrumental

189

   A
u

la 10 •  G
ram

ática – S
in

taxe
 

 

Atende aos Objetivos 1 e 2

Identifique, no trecho a seguir, as frases que apresentam problemas de concordância verbal. 

Reescreva-as, adequando-as à linguagem escrita culta. 

Não fui eu que quebrou a máquina de escrever. Também não foi eles, tenho certeza. 

Portanto, não acho justo você dizer que é nós quem vão pagar o conserto.

ATIVIDADE 4

Atende ao Objetivo 1

Identifique as frases corretas quanto à concordância verbal:

a. Existem móveis mais adequados, que poderão resolver seu problema de falta de 

espaço.

b. Os Andes estendem-se da Venezuela à Terra do Fogo.

c. Um dos gêmeos tomaram providências imediatamente.

d. Um grupo de coreanos se responsabilizaram pela organização da Feira das Nações.

e. A multidão em pânico corriam muito.

ATIVIDADE 3



188

e-Tec Brasil – Português Instrumental

189

   A
u

la 10 •  G
ram

ática – S
in

taxe
 

 

INFORMAÇÃO SOBRE A PRÓXIMA AULA

Na próxima aula, você vai aprender sobre as regras de pontuação dentro do 

registro escrito. Como pontuar uma frase e fazer com que ela fique clara e bem escrita? 

Aguarde... São cenas do próximo capítulo. Até lá!

RESPOSTAS DAS ATIVIDADES  

ATIVIDADE 1

a. O leitor pulou longos capítulos e páginas.

b. O poeta escreveu capítulos e páginas compactos (ou compactas).

c. O advogado considerou perigosos (ou perigoso) o argumento e a decisão. 

d. Os cavalos, metidos até meia canela na correnteza, dobravam o pescoço.

e. Os fugitivos caminhavam lentamente, alerta ao perigo.

f. Comprei uma motocicleta e um apartamento usado (ou usados).

g.  Elas mesmas providenciaram os atestados, que enviaram anexos às procurações, 

como instrumentos bastantes para os fins colimados.

• A sintaxe de concordância faz com que as palavras dependentes concordem, 
nas suas flexões, com as palavras de que dependem na frase. 

•· Os adjetivos, pronomes, artigos e numerais concordam em gênero e número 
com os substantivos determinados = concordância nominal. 

• O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito simples a que se refere 
= concordância verbal.

• Dá-se o nome de concordância à harmonia que os termos da oração 
apresentam em nível sintático. Assim, algumas palavras, expressões ou mesmo 
orações, quando estabelecem uma relação de dependência entre si, devem 
demonstrar com quais elementos estão ligadas. E isso é evidenciado através 
das flexões: de número e gênero, para os nomes e de número e pessoa, para 
os verbos.

• O fato de a concordância se expressar por meio de flexões pode nos levar a 
pensar numa série de repetições exigidas pela sintaxe (Ex.: marcar o plural no 
substantivo e no adjetivo que o acompanha). Porém, é a concordância que 
permite a não-repetição do sujeito numa certa construção verbal (Ex.: sujeito 
oculto). De qualquer forma, a concordância é obrigatória nesses casos . 

 
RESUMINDO...
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h. Os soldados cometeram crime de leso-patriotismo.

i. Os alunos e as alunas aprovadas (ou aprovados) pretendem 

fazer um baile e um churrasco bastante agradáveis. 

ATIVIDADE 2

a. Eles já estavam quites. (quite)

b. Os filmes a que assisti no Festival Internacional de Cinema eram 

bastante interessantes. (bastante)

c. A dona de casa estava meio confusa porque não tinha bastantes 

pratos e talheres para tantos convidados. (meio – bastante)

d. Eles não se sentiam bem quando ficavam sós. (só)

e. Julia e Estela só irão se tiverem bastantes detalhes do roteiro. 

(só – bastante)

ATIVIDADE 3

Frases corretas: 

a. Existem móveis mais adequados, que poderão resolver seu 

problema de falta de espaço.

b. Os Andes estendem-se da Venezuela à Terra do Fogo.

d. Um grupo de coreanos se responsabilizaram pela organização 

da Feira das Nações.

Na frase a, o sujeito é “móveis”. Uma vez que o predicado está 

fazendo relação direta com o sujeito, o verbo deve fazer concordância 

com este. A frase b trata sobre uma cadeia de montanhas, os Andes; e o 

verbo faz referência a ele. Portanto, deve vir no plural. No caso da frase 

d, apesar de estar correta, pelo fato de o verbo fazer concordância com o 

termo “coreanos”, ele poderia ter vindo também no singular. Neste caso, 

ele estaria retomando a idéia de grupo. Um grupo se responsabilizou.

Frases erradas

c. Um dos gêmeos tomaram providências imediatamente

e. A multidão em pânico corriam muito.

Na frase c, o verbo deveria concordar com o sujeito exposto: “um 

dos gêmeos”, que é apenas uma pessoa e, portanto, está no singular. A frase 

e, apesar de o sujeito exprimir uma noção de quantidade maior que um, 

o núcleo está no singular e o verbo deve aparecer também no singular. 
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ATIVIDADE 4

A primeira oração poderia ser reescrita da seguinte forma: 

Não fui eu que quebrei a máquina de escrever.

Ou: 

Não foi eu quem quebrou a máquina de escrever. 

Na segunda oração, o verbo irá concordar com o sujeito (eles), 

que está deslocado:

Também não foram eles, tenho certeza. 

A reescrita da terceira oração poderia ser da seguinte maneira:

Não acho justo você dizer que somos nós quem vai pagar o 

conserto.

Ou: 

Não acho justo você dizer que somos nós que vamos pagar o 

conserto.
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