
A IMPORTÂNCIA DO CONTEXTO

Ao contrário  do que se pensa,  as palavras  têm suas classes gramaticais  conforme o
contexto, e não conforme o dicionário. É comum, ainda, acreditar-se que uma palavra torna-se
substantivo, por exemplo, ao acrescentar-se um artigo na frente. É claro que o artigo ajuda,
mas ele não é o único responsável por esse processo de “substantivação” de uma palavra. É a
situação frasal dentro de um texto (e, portanto, a pragmática) que vai definir a classe.

Pense,  por  exemplo,  em substantivos  comuns:  cofre,  estojo,  baú,  bolsa,  mala… São
palavras que “nomeiam” objetos que servem para guardar outros objetos. São bem concretos e
ninguém duvida de sua classificação como substantivo. Entretanto, se chega aqui um homem
muito chato, muito maçante, e alguém olha para ele e diz: “Que homem mala!”, nesse contexto,
a palavra “mala” não indica mais um objeto, mas dá a qualidade do homem: chato, maçante,
inadequado,  vulgar,  tolo, etc. Observe que chato, maçante, inadequado, vulgar e tolo são
adjetivos. Por extensão, ou seja, por afinidade semântica (de sentido), a palavra “mala” nesse
contexto específico será classificada como adjetivo.

Alguém agora  poderá  estar  pensando:  “mas  isso  é  uma  gíria!”  De  fato  o  é,  mas  a
formação das palavras e sua classificação se dão dessa forma. Alguém diz, outro repete. Ainda
é  considerada  gíria.  Um grupo  passa  a  repetir,  outro  grupo  também,  até  que  um grande
número de pessoas passa a usar essa palavra. Ela vai para o dicionário. Alguns anos depois,
ela é parte integrante do léxico de uma língua. 

Isso significa que se deve classificar sempre de acordo com o sentido e, portanto, com o
contexto.

Observe abaixo duas palavras retiradas do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de
Machado de Assis, que são consideradas pelo dicionário como substantivos masculinos:

        defunto autor                                            autor defunto

Observe ainda o que acontece com os adjetivos

assado pequeno pequeno assado

A mesma palavra pode ser:

Ele é um homem alto.

CLASSE GRAMATICAL: 

FLEXÃO:

Daqui se avista o alto da montanha.
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CLASSE GRAMATICAL: 

FLEXÃO:

O avião voava alto.

CLASSE GRAMATICAL: 

FLEXÃO:

CONCORDÂNCIA NOMINAL

É o que faz o adjetivo concordar em gênero e número com o substantivo ao qual ele
se refere. 
 Adjetivo que se refere a vários substantivos, colocado na frente, concorda apenas com

o mais próximo:
Boa hora e lugar escolheste.
Bom vinho e comida pediste.

Porém, quando se tratar de grau de parentesco ou de nomes próprios, o adjetivo concorda 
com ambos:

Queridas tia e avó.
As ingênuas Sônia e Mônica.

 Adjetivo que se refere a vários substantivos, colocado atrás, concorda facultativamente
com ambos ou apenas com o mais próximo:

Comprei um limão e uma melancia   madura.
     maduros.

Ele passou um dia e uma noite   agitada.
                  agitados.

Porém, se o sentido exigir, o adjetivo concordará apenas com o mais próximo:

Viajavam juntos um padre e uma senhora triste.
      tristes.
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Viajavam juntos um padre e uma senhora grávida.
               ------

 A concordância com o predicativo:

— Concordará com o termo ao qual ele se refere. Nos casos mais difíceis, descobre-se
esse termo, fazendo a pergunta “o quê?” após o verbo.

Os cheques seguem anexos.

Elas estavam sós.

Considerava falso, naquele instante, o pronunciamento das testemunhas.

Pediu-me emprestados dois lenços de seda para fazer uma mágica.

Achava possíveis  todas as hipóteses.

DISTINÇÃO ENTRE ADJETIVO E ADVÉRBIO

Este é um parêntese absolutamente indispensável para quem deseja dominar a 
concordância nominal.

Todos os vocábulos formados com -MENTE são advérbios; além desses, há alguns 
que você emprega todo dia:

LUGAR TEMPO MODO INTENSIDADE
aqui hoje bem muito
ali ontem mal pouco
aí amanhã assim bastante
cá sempre depressa demais
lá nunca mais
atrás agora menos
abaixo já
dentro logo E VÁRIOS
fora antes OUTROS
perto depois
longe cedo

tarde

Podemos, ainda, usar como advérbios um ADJETIVO ADVERBIALIZADO, isto é, um

adjetivo no MASCULINO, SINGULAR, que passa a funcionar como advérbio. Isto quer dizer,

em outras palavras, QUE O MESMO VOCÁBULO PODE SER ADJETIVO OU ADVÉRBIO,

dependendo da frase.  Ora, essa distinção é fundamental  para  a concordância,  pois,

como você sabe, os ADVÉRBIOS estão no grupo dos vocábulos invariáveis, enquanto OS
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ADJETIVOS  concordam  em  gênero  e  número  com  os  substantivos  a  que  se  referem.

Compare:

sapato CARO este sapato custou CARO
bolsa CARA esta bolsa custou CARO
sapatos CAROS estes sapatos custaram CARO
bolsas CARAS estas bolsas custaram CARO

          ADJETIVO           ADVÉRBIO

O carro é RÁPIDO o carro anda RÁPIDO
a moto é RÁPIDA a moto anda RÁPIDO
os carros são RÁPIDOS os carros andam RÁPIDO
as motos são RÁPIDAS as motos andam RÁPIDO

Como distingui-los? 

Uma forma seria lembrar que os ADJETIVOS se ligam ao SUBSTANTIVO, enquanto os
ADVÉRBIOS se ligam ao VERBO, ao ADJETIVO ou a outro ADVÉRBIO. Contudo, se ainda
assim você tiver dúvidas quanto à classificação de um determinado vocábulo, EXPERIMENTE
FLEXIONAR O SUBSTANTIVO  A QUE ELE PARECE SE REFERIR.  Se o  vocábulo  em
questão também apresentar flexões, é ADJETIVO; se ele se mantiver imóvel, É ADVÉRBIO.
Pergunta: MUITO é um pronome ADJETIVO ou um ADVÉRBIO?
Resposta: Depende da frase. Compare.

Ele come muito.

Muito se refere à forma verbal come; por
isso é ADVÉRBIO.

TESTE DA FLEXÃO
Ele come MUITO.
Eles comem MUITO.

 Ela come MUITO.
Elas comem MUITO.

Tenho muito dinheiro.

Muito se refere ao substantivo dinheiro; 
é um ADJETIVO.

TESTE DA FLEXÃO
Tenho MUITO dinheiro.
Tenho MUITOS amigos.
Tenho MUITA grana.
Tenho MUITAS amigas.

Exercício

Sublinhe as formas que completam as frases abaixo:

1. Estas três questões são (FÁCIL, FÁCEIS).

2. Aqueles carros rodam (MACIO, MACIOS).

3. São (POUCO, POUCOS) os bons restaurantes.

4. Os pilotos dormiram (POUCO, POUCOS) na noite passada.

5. Os livros custaram (BARATO, BARATOS).
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6. Aqueles fatos eram (IMPORTANTE/IMPORTANTES) para a resolução.

7. Escolheu (PÉSSIMO/PÉSSIMA) hora e momento para falar. 

8. Escolheu (PÉSSIMO/PÉSSIMA)  momento e hora para falar.

9. Escolheu o momento e a hora. (ADEQUADO/ADEQUADA)

10. Aguardava ocasião e momento. (OPORTUNO/OPORTUNOS)

OUTROS CASOS QUE VOCÊ DEVE CONHECER
CASO REGRA EXEMPLO

BOM, PROIBIDO,
NECESSÁRIO

Só concorda com o 
substantivo se este vier 
acompanhado de  
determinante.

Água é bom. / A água é boa.
Entrada é proibido. / Aquela entrada

é proibida.
Cautela é necessário. / Toda 

cautela é necessária.

SÓ
=  somente–advérbio  –

invariável 
=  sozinho  –  adjetivo  –

flexiona em número

Ele veio só. (sozinho)
Eles vieram sós.
Veio só ele. (somente)
Vieram só eles.

A SÓS
É  uma  locução  adverbial,

portanto, invariável.
Ele ficou a sós.
Eles ficaram a sós.

MESMO, PRÓPRIO,
OUTRO

São  palavras  variáveis  e  que
concordam,  portanto,  com  o
substantivo a que se referem.

Ela PRÓPRIA confeccionou seu
vestido de noiva.
Elas MESMAS organizaram 
tudo. 

MESMO
Também  pode  ser  advérbio,
significando “realmente”; ou
participar  da  expressão  “o
mesmo  que”,  que  também  é
invariável.

Ela fez mesmo!

Maria fez o mesmo que Joana.

MELHOR

= “MAIS BOM” – concorda com
o substantivo ao qual se refere.

= “MAIS BEM” – Fica invariável.

Quero os MELHORES alunos 
comigo. (mais bons alunos)

Eles são os MELHORES atores 
do mundo. (mais bons atores)

Quero os dois alunos MELHOR 
preparados. (mais bem 
preparados)

 Eles são os atores MELHOR 
remunerados do mundo. (mais 
bem remunerados)

Observação: A norma culta prescreve o uso da locução “mais bem” antes de particípios
verbais na função de adjetivos. Ex.: Ele ficou mais bem classificado que seu irmão.
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OBRIGADO
Concorda  com  a  pessoa  que
agradece.

Ela disse: “Muito obrigada!”.
Ele disse: “Muito obrigado!”.
Elas disseram: “Muito 

obrigadas!”.
Eles disseram: “Muito 

obrigados!”.

QUITE e INCLUSO
São adjetivos e concordam com
o substantivo a que se referem.

Os cheques seguem inclusos.
Nós estamos quites com a 
tesouraria.

BASTANTE

=  adjetivo  –  concorda  com  o
substantivo ao qual se refere;
= advérbio – fica invariável.

Tenho amigos BASTANTES.
Fiz um esforço BASTANTE 
grande para chegar ao lugar 
indicado.

MEIO

= adjetivo/numeral = a metade 
– concorda com o substantivo 
ao qual se refere.

= advérbio = um pouco – não 
flexiona. 

= substantivo (meio de vida, 
meio de transporte)

A moça estava MEIO ansiosa.

A professora ficou MEIO 
cansada com tantas perguntas.

A  dona do cãozinho anda MEIO 
desconfiada por sua demora.

Quando  é  ADVÉRBIO  (significando  um  tanto),  não  pode  variar.  Contudo,
popularmente é flexionado como se fosse adjetivo, o que deve ser evitado no uso culto:

USO CULTO USO POPULAR
A Lua estava MEIO escondida.

Ela estava MEIO cansada.
Ela anda MEIO desconfiada.

A Lua estava MEIA escondida.
Ela estava MEIA cansada.

Ela anda MEIA desconfiada.
Note-se que o uso popular, nestes casos, só admite a flexão de gênero (feminino);

não  ocorrem  (como,  por  coerência,  deveriam  ocorrer)  formas  no  plural  como  *Elas
estavam MEIAS cansadas. Ou *Elas andam MEIAS desconfiadas.

TODO  e  TODO O
TODO = qualquer

TODO O = inteiro

Toda criança brinca e se 
diverte.

Todo o mundo sabe disso.

MENOS e ALERTA
São advérbios, portanto 
invariáveis.

Hoje havia menos gente que 
ontem.
Os soldados estavam alerta.

ANEXO / INCLUSO É adjetivo e concorda com
o  substantivo  a  que  se
refere.

Examine, por favor, os 
cheques anexos.
Anexa, remeto uma cópia 
do contrato.
Os comprovantes das 
despesas vão inclusos.
Envio-lhe, anexa, a nota de 
compra.
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EM ANEXO É  uma  locução  adverbial,
portanto, invariável.

Examine, por favor, os 
cheques em anexo.
Em anexo, remeto uma 
cópia do contrato.
Os comprovantes das 
despesas vão em anexo.
Envio-lhe, em anexo, a nota
de compra.

VISTO, DADO E OUTROS
PARTICÍPIOS

Os particípios dos verbos 
têm nítidas características 
de adjetivos; apresentam, 
inclusive, as desinências 
nominais de gênero e 
número (FEITO, FEITOS, 
FEITA, FEITAS). É natural, 
portanto, sua concordância 
com os substantivos a que 
se referem.

VISTA a dificuldade, vamos 
desistir.
FEITAS as contas, saímos 
perdendo.
POSTOS de lado os defeitos, o
carro até que é bom.
DADAS as más condições 
climáticas, os voos foram 
suspensos.

O MAIS POSSÍVEL, OS MAIS
POSSÍVEIS

A expressão O MAIS 
POSSÍVEL (O MENOS, O 
MELHOR ... POSSÍVEL, 
etc.) está cristalizada na 
Língua Portuguesa; assim 
sendo, não varia, mesmo 
quando vem antes de 
ADJETIVO no plural:

Torne estes quartos O MAIS
confortáveis POSSÍVEL.
Deixou a sala O MAIS 
arrumada POSSÍVEL.
 OU
Torne estes quartos OS 
MAIS confortáveis 
POSSÍVEIS.
Deixou as salas AS MAIS 
arrumadas POSSÍVEIS.

Em suma: fique atento à correlação:

O ........................................... POSSÍVEL
OS.......................................... POSSÍVEIS

CONCORDÂNCIA PELO SENTIDO

Em muitas situações fazemos a concordância pelo SENTIDO do vocábulo, não por seu
gênero gramatical. Isso aparece principalmente nos seguintes casos:

(1) Com os pronomes de tratamento:
Vossa Senhoria (homem) é GENEROSO.

Vossa Senhoria (mulher) é GENEROSA.

Sua Excelência (homem) é IMPIEDOSO.

Sua Excelência (mulher) é IMPIEDOSA.

(2) Com ALGUÉM e NINGUÉM:
Vou procurar ALGUÉM mais EDUCADO do que seu irmão.
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Não conheço NINGUÉM mais BONITA do que ela.

Exercício

Corrija os erros de concordância nominal das frases abaixo, quando houver. 

1. Vão anexo todas as fotos que me deste. (_____________________________)

2. Remeto-lhe incluso a quantia de R$ 500,00. (_____________________________)

3. Essa carne está meio estragada! (_____________________________)

4. Só vou levar as cadeiras melhores pintadas. (_____________________________)

5. Os dez melhor candidatos serão aproveitados. (_____________________________)

6.  Contrataremos os três funcionários melhor classificados. (________________________)

7. Arrecadamos fundos bastante para cobrir as despesas. (__________________________)

8. Acho que elas estão bastantes cansadas. (_____________________________)

9. As aulas de Química devem ser o mais práticas possíveis. (_______________________)

10. Você ainda duvida, Adriana? Veja por si mesmo. (_____________________________)

11. Peço-lhe toda sua atenção para os documentos em anexo. (_______________________)

12. Acho que a gente devia ser mais sincero. (_____________________________)

13. Vocês não vão conseguir fazer tudo isso sozinho. (_____________________________)

14. Dado a situação, não me afastarei da cidade. (_____________________________)

15. Beba devagar, pois a cerveja anda meia racionada. (_____________________________)

16. Você acha suficiente as duas latas de tinta que mandei? (_________________________)

17. Ele jura que aquela água é bom para a saúde. (_____________________________)

18. Espero que não julgue adequado, meu senhor, esses modos grosseiros. (____________)

19. Foi necessário diplomacia para contornar a questão. (___________________________)

Nos exercícios abaixo, faça a concordância com a palavra entre parênteses.

1. Manteiga é _______________. (bom)

2. A manteiga é _______________ (bom)

3. É _______________ entrada de estranhos. (proibido)

4. É _______________ a entrada de estranhos. (proibido)

5. A receita segue _______________ (anexo)

6. As receitas seguem _______________ (anexo)

7. A receita segue em _______________ (anexo)

8. Ela _______________ entregou o requerimento. (mesmo)
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9. Nós _______________ fizemos o pedido. (próprio)

10. Muito _______________, respondeu a menina. (obrigado)

11. Muito _______________, responderam as meninas. (obrigado)

12. Eles estavam _______________ com a tesouraria. (quite)

13. Havia _______________ pessoas na reunião. (menos)

14. Havia _______________ razões para ele faltar. (bastante)

15.  _______________ motivos obrigam-no a faltar. (bastante)

16. Ela andava _______________ preocupada com o resultado. (meio)

17. Ela estava _______________ aborrecida com o resultado. (meio)

18. A porta se encontrava _______________ aberta. (meio)

19. São pessoas _______________ agradáveis. (bastante)

20. Aqueles relógios custaram muito _______________ (caro)

21. Pensando bem, essa viagem não será _______________ (caro)

22. _______________ os acontecimentos, sugerimos a retomada do assunto. (dado)

23. A vítima passa dificuldades _______________ as constantes provocações. (dado)

24. _______________ a dificuldade, resolveram desistir. (visto)

25. Depois de _______________ todas as alternativas, não houve conciliação. (feito)

Nas frases a seguir, verifique a adequação da expressão haja vista, fazendo as
correções quando necessárias:

26. O ambiente está tenso, _______________ (haja vista) as manifestações.

27. Far-se-á citação via edital, _______________ (haja vista) estar o réu em lugar…

28. É certo que o clima melhorou _______________ (haja vista) o crescente nº de turistas.

29. Solicito acompanhamento policial, _______________ (haja vista) o risco existente.

30. A prova foi dificílima, _______________ (haja vista) os poucos aprovados.

Analise as frases abaixo quanto ao emprego de O MESMO:

31. Não se trata de retificação do acórdão, pois o mesmo sequer foi publicado.
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32. Embora intimadas as partes, os mesmos não compareceram.

33. Ao  confessarem  os  réus  os  mesmos crimes  descritos  na  denúncia,  foram

levados a julgamento.

34. Ressalvo a minha posição, considerando que a mesma já foi aprovada.

35. Foi neste mesmo local que eu o encontrei.

36. Isso é o mesmo que mentir.

37. Ele mesmo entregou os jornais.

38. Sendo o réu denunciado, foi o mesmo condenado a três anos de reclusão.

39. Ela mesmo reconheceu o que havia feito.

40. Ela reconheceu mesmo que havia feito.

1) Queremos  bem  ______  nossa  opinião  e  nossos  argumentos,  deixando  ______,  sem
possibilidade  de  outras  interpretações,  as  palavras  que  ______  expressam.  (CLARO  —
ESCRITO — O)

2) Ela ______ nos confessou que a  discussão entre  os dois  estava ______ áspera,  por  isso,
quando nos viu, saiu _______ constrangida. (MESMO — MEIO — TODO)

 
3) No princípio, estávamos _______ temerosas, mas depois recebemos ______ encomendas de

______  cidade,  por  isso  ficamos  muito  ______  a  todos  que  nos  prestigiaram.  (MEIO  —
BASTANTE — TODO — OBRIGADO)

4) Há pessoas _______ apreensivas  com a crise atual.  Elas ______ devem lutar  para que as
transformações necessárias aconteçam. (MEIO — MESMO)

5) Não foi bem ______ a questão do auxílio do governo aos bancos falidos. (EXPLICADO)

6) Será _______ a entrada de pessoas à sessão solene da Câmara, sem credenciais. (PROIBIDO)

7) A comitiva partirá ao meio-dia e  ______. (MEIO)

8) Seguem ______ as notas promissórias. (ANEXO)

9) Escolhemos ______ hora e lugar para a festa. (MAU)

10) A Justiça declarou ______ o réu e a ré. (CULPADO)

11) Estou _______ com meus compromissos. (QUITE)

12) Nós ______ socorremos o rapaz e a moça ______. (MESMO — BASTANTE MACHUCADO)

13) Ela _______ fez o discurso de posse. (MESMO)
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14) Seguem ______ as fotografias do acidente. (ANEXO)

15) Nós _______ assumimos a responsabilidade. (PRÓPRIO)

16) Os meninos ficaram ______ (ALERTA)

17) Considerou _______ o argumento e a decisão. (PERIGOSO)

18) É um relógio que torna _______ todas as horas. (INESQUECÍVEL)

19) Elas  partiram  _______,  deixando-me  para  trás,  _______  e  _______  magoada.  (SÓ  —
ABORRECIDO — BASTANTE)

20) Ela ficou _______ na sala. (SÓ)

21) Prefiro ficar a _______ a conviver com essa _______ companhia. (SÓ — AGRESSIVO)

22) O anel contém ______ gramas de ouro. (2)

23) Ficou ______ na reunião a necessidade de mudar o estatuto. (CLARO)

24) O tratamento será à base de raios _______. (INFRAVERMELHO)

25) _______ remetemos a documentação solicitada. (ANEXO) 

26) As negociações estariam ______ abertas só depois de ______ período de trabalho. (MEIO)

CONCORDÂNCIA VERBAL

SUJEITO:

A) Verificar se o verbo é impessoal:
HAVER – significando existir, ocorrer e fazer
FAZER – indicando tempo transcorrido, temperatura
ESTAR – indicando clima
FENÔMENOS METEOROLÓGICOS (empregados no sentido denotativo)
SER – indicando horas, datas, distâncias

Neste caso, não haverá sujeito (por isso o verbo fica no singular, exceto o verbo ser que
vai  concordar com o predicativo).

Havi__ muitas pessoas na sala. Dev___ haver muitas pessoas na sala.
Existi___ muitas pessoas na sala. Dev___ existir muitas pessoas na sala.

Houv____ muitos acidentes. Pod___ haver muitos acidentes.
Ocorre____ muitos acidentes. Pod___ ocorrer muitos acidentes.

H___ anos eu não vou ao cinema. Hoje ____ dia 12 de Maio de 2017.
F___ anos eu não vou ao cinema. Hoje ____ 12 de Maio de 2017.

B) Verificar se o verbo está na 1ª  ou 2ª pessoa do singular ou do plural:
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Tirei dez na prova.
Chegaste cedo.
Já podemos voltar.
Orai por nós.

Neste caso, diz-se que o sujeito é desinencial (oculto atrás da desinência verbal)

C) Verificar se o verbo está na 3ª pessoa do singular:

     CAIU

Procurando  emprego,  João  saiu
cedo de casa. Estava com pressa
para pegar um bom lugar na fila.
Ao chegar, tropeçou na calçada e
caiu sobre uma poça dágua, que
o sujou completamente. 

Procurando  emprego,  João  saiu
cedo  de  casa,  carregando  seu
telefone  celular  na  cintura.  Não
estava bem preso e, quando  João
tropeçou  na  calçada,  caiu sobre
uma  poça  dágua,  que  o  inutilizou
para sempre.

Sujeito elíptico: _______________ Sujeito elíptico: _______________

D) Verificar se o verbo está na 3ª pessoa do plural:

João e Maria foram abandonados
na  floresta.  Após  muito
caminharem,  encontraram  uma
casa  toda  feita  de  doces.
Regozijaram-se  com  a  casa  e,
então, bateram à porta.

Nós  estamos  aqui  nesta  sala
estudando Língua Portuguesa para o
concurso  do  TRE.  A  sala  é
totalmente  fechada,  de  forma  que
não se percebe o movimento lá de
fora. De repente, bateram à porta.

Sujeito: ____________________ Sujeito: ____________________

Neste caso, se o sujeito não estiver elíptico, diz-se que está indeterminado. 

Há outra maneira de se indeterminar o sujeito: o verbo no singular (sempre), mais a
partícula SE, mais uma preposição ou advérbio. Dessa forma, não podemos dizer que a
frase está na voz passiva, uma vez que a preposição indica que o sintagma não é sujeito. 

Sujeito indeterminado Voz passiva sintética
Vive-se bem. Vendem-se flores. (Flores são vendidas) = flores é Sj.
Precisa-se de secretárias. Fazem-se carretos. (Carretos são feitos) = carretos é 
Sj.
Sonha-se com altos salários. Usam-se uniformes. (Uniformes são usados) = uniformes
                                                                                                                                            é Sj.
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E) Se não for nenhum dos casos anteriores, faça a pergunta:

Que(m) é que (se) + ________?
          verbo 

               A resposta será o sujeito da frase.

Passe para o plural as palavras sublinhadas, procedendo ao ajuste necessário:

1) Não mais se justifica tanto erro no cenário político. 

2) Se não se estabelecer a meta, o projeto ficará mais caro.

3) Quando se age com paciência, o trabalho produz os efeitos desejados.

4) Comunicar-se-á ao juiz da comarca o resultado do julgamento.

5) Iniciou-se, com as "Diretas-já", o processo de democratização do país.

6) No Brasil e na Argentina, vive-se uma séria crise político-ética.

7) Não se acreditou na palavra proferida pelo tesoureiro.

8) Portanto, concluiu-se o projeto de modernização do teatro municipal.

9) Naquele restaurante, come-se ao ar livre.

10) Naquele mesmo restaurante, come-se rã grelhada.

11) Vai-se a página dos historiadores. 

12) A novidade se torna mágoa quando não somos transparentes. 

13) Nova página sobre terrorismo se escreveu nos últimos dias.
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14) Em 1988, assistiu-se à construção de uma nova ordem social.

15) Ouviu-se, durante o ato, grito e sussurro.

16) Enquanto conversávamos, ia-se desenrolando a paisagem.

17) Vai-se acendendo uma lamparina a cada cômodo.

18) Jamais se escutou grito de inocente.

19) Na fazenda, dorme-se ao ar livre.

20) Procura-se uma forma de envolvimento.

21) É muito justo que se respeite o juiz.

22) É muito justo que se responda ao juiz.

Concordância verbal – casos especiais

Como já vimos, ao estudar os tipos de sujeito, o verbo faz a concordância com seu 
sujeito. O importante aqui é aprender os casos especiais de concordância:

CASO REGRA EXEMPLO

sujeito expresso por expressão 
partitiva

O verbo pode concordar com a 
expressão partitiva ou com o 
substantivo ao qual ela se 
refere.

Um bando jogava bola na rua.

Um bando de garotos   jogava   
bola na rua.

Um bando de garotos   jogavam
bola na rua.

sujeito expresso por pronome 
relativo QUE

O verbo concorda com o termo 
que antecede o pronome.

Hoje sou eu que pago.
Fomos nós que fizemos a lição.

sujeito expresso por pronome 
relativo QUEM

O verbo concorda com o termo 
antecedente ou vai para a 3ª 
pessoa do singular.

Hoje sou   eu   quem  pago.
 paga.

verbos dar, bater e soar
Se tiverem um sujeito expresso, 
concordarão com ele; se não o 
tiverem, concordarão com o 
número. 

Deram dez horas no relógio da 
igreja.
Deu dez horas o relógio da 
igreja.
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sujeitos ligados por NEM O verbo vem normalmente no 
plural.

Nem Paulo, nem Antônio 
reconheceram a assaltante.

a expressão 
NEM UM, NEM OUTRO

O verbo fica no singular. Nem um, nem outro teve parte

sujeito representado por 
UM DOS QUE

O verbo vem normalmente no 
plural, mas também pode vir no 
singular.

Ele foi UM DOS QUE 
assinaram o manifesto.
assinou o manifesto.

nomes próprios no PLURAL
O verbo concorda com o artigo 
que vem antes do nome ou fica 
no singular, caso não haja artigo.

Os Estados Unidos 
reconhecerem o novo governo.
Minas Gerais exporta milho
O Amazonas é um grande rio.

a expressão MAIS DE UM
O verbo vem normalmente no 
singular, mas poderá vir no plural,
caso a expressão esteja dupla ou
haja ideia de reciprocidade.

Mais de um aluno passou no
concurso.
Mais de um povo, mais de uma
nação assinaram o acordo.
Mais de um carro chocaram-se.

sujeito resumido por pronome 
indefinido

O verbo concorda com o 
pronome.

A casa, os móveis, os livros, os 
quadros, tudo foi leiloado.
A secretária, o gerente, a 
diretora, todos foram 
interrogados.

sujeitos ligados por E
O verbo vai normalmente para o 
plural, mas poderá ficar no 
singular caso os sujeitos forem 
sinônimos.

A pêra e a maçã estão sobre a 
mesa.
A alegria e a felicidade invadiu / 
invadiram seu coração.

sujeitos ligados por OU
O verbo pode ir facultativamente 
para o singular ou para o plural.

Pedro ou Miguel será o novo 
prefeito.
Pedro ou Miguel comparecerá / 
comparecerão ao jantar 
oferecido pelo Sindicato.

pronomes de tratamento (Vossa
Excelência, Vossa Senhoria, 
etc.)

Troca-se por você ou vocês. V.Exa. está atrasado.
Vossas Senhorias estão 

atrasados.
as expressões formadas por 
pronomes indefinidos + de nós 
ou de vós

Ignora-se “de nós” ou “de vós” e 
o verbo concorda com o 
pronome.

Qual de nós irá ao Japão?
Quais de nós irão ao Japão?

Nos exercícios abaixo, efetue a concordância, escolhendo a forma verbal adequada:

1) Naquele dia ________ dez alunos. (faltou / faltaram)

2) _______________, naquela época, fatos terríveis. (aconteceu / aconteceram)

3) Ainda ________ quarenta blocos. (falta / faltam)

4) Ainda não ________ os documentos. (chegou / chegaram)

5) _________ quatro pessoas para fazer o trabalho. (basta / bastam)

6) _________ de problemas!! (basta / bastam)

7) Um bando de alunos _____ (chegou / chegaram)
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8) Grande parte dos convidados _______ à cerimônia. (compareceu / compareceram)

9) Minas Gerais _____ grandes escritores. (revelou / revelaram )

10) Os Estados Unidos ______________ milho. (exporta / exportam)

11) Campinas ________________ muito. (prosperou / prosperaram)

12) Vossa Majestade _____ à reunião? (compareceu / comparecestes)

13) Vossas Excelências _____ a decisão (apoiaram / apoiastes)

14) Fomos nós que _____ a dívida. (pagamos / pagou)

15) Ele foi um dos que _________ (compareceu / compareceram)

16) Luana foi uma das que _____ (passou / passaram)

17) Fui eu quem _____ o exercício. (resolvi / resolveu)

18) Fomos nós quem _____ (colaborou / colaboramos)

19) Mais de um clube ______ o campeonato. (ganhou / ganharam)

20) Mais de duas pessoas _____ à reunião. (faltou / faltaram)

21) Mais de um aluno, mais de um professor ________ (faltou / faltaram)

22) Mais de um veículo _____ (chocou-se / chocaram-se)

23) Cerca de vinte pessoas _____ (compareceu / compareceram)

24) Alguns de nós _____ o exercício. (resolveremos / resolverão)

25) Poucos de nós _____ (viajamos / viajaram)

26) Qual de nós _____ a decisão? (aceitará / aceitaremos)

27) O relógio da igreja _____ duas horas. (deu / deram)

28) No relógio da igreja_____ duas horas. (deu / deram)

29) _____-se em discos voadores. (acredita / acreditam)

30) _____-se casas. (vende / vendem)

16



31) _____-se de assuntos importantes. (tratava / tratavam)

32) _____-se aos pedidos do mestre. (obedeceu / obedeceram)

33) _____-se apartamentos na praia. (aluga / alugam)

34) _____-se em pessoas honestas. (confia / confiam)

35) _____-se aulas de piano. (dá / dão)

36) _____-se roupas. (reforma / reformam)

37) _____muitos torcedores no estádio. (havia / haviam)

38) _____ muitos torcedores no estádio. (existia / existiam)

39) _____ haver muitos torcedores no estádio. (deve / devem)

40) _____ existir muitos torcedores no estádio. (deve / devem)

41) Primos, tios, sobrinhos, ninguém  _____(faltou / faltaram)

42) Primos tios, sobrinhos, todos _____ (foi, foram)

43) Eu, tu e ele _____ a tarefa. (fizemos / fizestes)

44) O Corinthians ou o Flamengo _____ o campeonato. (ganharão / ganhará)

45) Fortaleza ou Recife _____ bons lugares para as férias. (são / é)
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