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CONCORDÂNCIA VERBAL 

 Regra  geral 

O verbo e seu sujeito deverão concordar em 
número e pessoa: 

 

 Eu   cheguei. 

 Tu   chegaste. 

 Ele  chegou. 

 Os alunos  chegaram. 

 

     sujeito               verbo 



CASOS PARTICULARES 

 SUBSTANTIVOS COLETIVOS 

Quando o sujeito é um coletivo, o verbo acompanha 

o número do substantivo coletivo: 

 

O bando   perturbou a pacata cidade. 

 

Os bandos perturbaram a pacata cidade. 



 Se o coletivo vier especificado por um adjunto 

adnominal, o verbo pode concordar com o 

substantivo coletivo, ou com o núcleo do 

adjunto adnominal: 

 

A multidão de fanáticos torcedores aplaudiu (ou aplaudiram) a 

linda jogada. 



 Isso também se aplica, inclusive, às 

expressões partitivas: 

 

Grande parte dos torcedores compareceu (ou compareceram) ao 

estádio. 

 

A maior parte dos presentes aplaudiu (ou aplaudiram) a jogada. 



 NOMES QUE SÓ SE USAM NO PLURAL 

 Sem artigo – verbo no singular 

 Com artigo – mesmo número em que estiver artigo 

 

Minas Gerais produz muito leite. 

As Minas Gerais produzem leite. 

Férias faz bem. 

As férias fazem bem. 

Os Estados Unidos enviaram poderoso reforço. 

O Amazonas fica longe. 



 PRONOME DE TRATAMENTO 

O verbo fica na 3ª.pessoa (singular ou plural, 

dependendo do número do pronome de tratamento): 

 

Vossa Alteza sabe o lugar. 

Vossas Altezas sabem o lugar. 

Vossa Excelência pediu calma. 

Vossas Excelências pediram calma. 



 PRONOME RELATIVO QUE 

O verbo concorda com o antecedente do pronome 

relativo. 

 

Fui  eu  que  falei. 

Foste tu  que falaste. 

Foi  o menino que falou. 

Fomos nós  que  falamos. 

 

            antecedente     sujeito        verbo 



 PRONOME RELATIVO QUEM 

 Verbo na 3ª. pessoa do singular, concordando com 

o pronome. 

 

Fui eu   quem  falou. 

Foste tu  quem  falou. 

Fomos nós quem  falou. 

 

                         sujeito             verbo 

 



 Expressões mais de um/ mais de dois / mais de... 

 O verbo deverá estar no mesmo número em que estiver 

o numeral dessas expressões: 

 

Mais de um aluno faltou. 

Mais de dois alunos faltaram. 

“Mais de oitenta cidades do país foram percorridas para 

a gravação da fantástica diversidade da música 

brasileira.” 



Há, porém, dois casos em que, com a expressão 

mais de um, o verbo vai para o plural: 

 

a) quando a expressão mais de um vier repetida: 

 

Mais de um aluno, mais de um professor faltaram. 

 

b) quando o verbo indicar reciprocidade: 

 

Mais de um atleta agrediram-se 



 Verbo com índice de indeterminação do sujeito 

O verbo fica obrigatoriamente na 3ª.pessoa do 

singular. 

 

Precisa-se de digitadores. 

Acredita-se em marcianos. 

Trabalha-se em lugares poluídos. 

Vive-se bem aqui. 



 Verbo com partícula apassivadora 

O verbo concordará com o sujeito. 

 

Vende-se uma casa de veraneio. 

 

verbo                    sujeito 

 

Vendem-se casas de veraneiro. 

 

verbo                        sujeito 



 Verbos HAVER e FAZER impessoais 

O verbo ficará na terceira pessoa do singular. 

 

Havia sérios obstáculos. 

Fazia dez anos que ele não vinha a São Paulo. 

Deve haver sérios obstáculos. 

Vai fazer dez anos que ele não vem a São Paulo. 

 

Existiam sérios obstáculos. 

Devem existir sérios obstáculos. 



 Expressões que representam percentagem 

O verbo acompanhará o numeral dessas expressões. 

 

Vinte por cento se ausentaram. 

Um por cento faltou. 

 

 Expressões partitivas – concorda com a expressão. 

 

Um por cento dos alunos faltaram. 

Setenta por cento do time não apresentava boas 
condições físicas. 



 Oração subordinada subjetiva 

O verbo da oração principal deve ficar na 3ª.pessoa 

do singular. 

 

Ainda falta   resolver vários exercícios. 

 

verbo da or. principal        O.S.S.S.R.I. 



 Expressão HAJA VISTA 

Há três construções possíveis: 

 

Haja vista os problemas. 

Haja vista aos problemas. 

Hajam vista os problemas. 

 

- Tempo composto: 

Espero que ele haja visto o documento. ( =tenha visto) 



 Verbo parecer seguido de infinitivo 

 Flexiona-se um ou outro. 

 

Os alunos pareciam  chegar. 

 

Os alunos parecia chegarem. 



 Expressões alguns de nós / poucos de nós 

O verbo concordará com o indefinido plural ou com o 

pronome pessoal. 

 

Alguns de nós resolveram (ou resolvemos) os problemas. 

Quais de nós receberam (ou recebemos) o prêmio? 

Muitos dentre nós saíram (ou saímos) antes da hora. 



 Expressões cerca de / perto de 

 Indicando quantidade aproximada, o verbo irá para 

o plural. 

 

Cerca de cinco alunos faltaram. 

Perto de vinte pessoas chegaram. 



 Verbos dar / bater / soar indicando horas 

 Concordará com o sujeito. 

 

O relógio   deu  duas horas. 

O sino da igreja  bateu  três horas. 

 

Deu  uma hora no relógio da igreja. 

Deram  duas horas no relógio da igreja. 



 Um e outro / Nem um nem outro 

 O verbo poderá ir para o singular ou para o plural. 

 

Um e outro procurou o juiz mais antigo. 

Um e outro procuraram o juiz mais antigo. 

Nem um nem outro falou sobre o assunto. 

Nem um nem outro falaram sobre o assunto. 

 

 

Cuidado com a idéia de reciprocidade: 

 

Um e outro abraçaram-se. 

Nem um nem outro agrediram-se. 

 



 UM DOS QUE 

O verbo poderá ir para o singular ou para o plural. 

 

Ela é uma das que mais gosta de falar em público. 

Ela é uma das que mais gostam de falar em público. 

 



 UM DOS QUE 

O verbo irá para o plural, caso o processo verbal se 

refira ao nome plural antecedente do pronome que: 

 

A atual prefeita foi eleita com mais de um milhão de 

votos; Camila foi uma das que votaram nela. 

 

O Chile é um dos países da América do Sul que não 

fazem fronteira com o Brasil. 

 



 UM DOS QUE 

O verbo irá para o singular, caso o processo verbal se 

refira ao nome singular antecedente do pronome que: 

 

Francisco é um dos veteranos da Guerra de Canudos, 

que ainda sobrevive. 

 

O Sena é um dos rios europeus, que atravessa Paris. 

 



SUJEITO COMPOSTO 

 Regra Geral 

O verbo deve ir para o plural. 

 

O técnico e os jogadores chegaram. 

 

         sujeito composto                      verbo 

 



 Sujeito composto posposto 

O verbo vai para o plural. 

 Concordará com o mais próximo. 

 

Chegaram o técnico e os jogadores. 

 

Chegou o técnico e os jogadores. 



SUJEITO COMPOSTO 

 São sinônimos ou quase sinônimos: 

 Verbo no singular. 

 

O rancor e o ódio deixou-o perplexo. 



SUJEITO COMPOSTO 

 Núcleos vierem dispostos em gradação: 

 Verbo no singular. 

 

Uma indignação, uma raiva profunda, um ódio mortal 

dominava-o. 



SUJEITO COMPOSTO 

 Sujeito é formado de dois infinitivos: 

 Verbo no singular. 

 

Trabalhar e estudar fazia dele um homem feliz. 



SUJEITO COMPOSTO 

 Sujeitos no infinitivo exprimindo idéias opostas: 

 Verbo no plural. 

 

Rir e chorar se alternam. 



SUJEITO COMPOSTO 

 Sujeito composto resumido por um indefinido: 

 Concordará com o pronome. 

 

Alunos, mestres, diretores, ninguém faltou. 

Os utensílios, os móveis, a roupa, tudo estava fora de lugar. 

Alunos, mestres, diretores, todos foram ao casamento. 



SUJEITO COMPOSTO 

 Pessoas gramaticais diferentes: 

 A 1ª.pessoa predomina sobre todas as outras, 

levando o verbo à 1ª.pessoa do plural. 

Na ausência da 1ª.pessoa, predominância da 2ª. 

 

Eu, tu e Gudesteu enviaremos o documento solicitado. 

Tu e Deus sois testemunhas. 



SUJEITO COMPOSTO 

 Núcleos do sujeito composto ligados por ou: 

 Se a conjunção ou tiver valor exclusivo, o verbo 

ficará no singular. 

 Se a conjunção ou não tiver valor exclusivo, o verbo 

irá para o plural. 

 

Roma ou Viena será a sede das próximas Olimpíadas. 

Roma ou Viena são excelentes locais para as 

próximas Olimpíadas. 



SUJEITO COMPOSTO 

 Núcleos do sujeito composto ligados por com: 

 Verbo no plural. 

 

Marco Antônio com outros amigos consertaram a 

cerca.  



CONCORDÂNCIA DO VERBO SER 

 Sujeito QUEM ou QUE + verbo ser 

 Concorda com o predicativo. 

 

Quem foram os artilheiros do campeonato? 

Que são parônimos? 



CONCORDÂNCIA DO VERBO SER 

 Indicação de hora ou distância. 

 Concorda com o predicativo. 

 

É uma hora. 

São duas horas. 

É um quilômetro. 

São dois quilômetros. 



CONCORDÂNCIA DO VERBO SER 

 Verbo ser + expressão perto de: 

 Concorda com a 3ª. Pessoa do singular. 

 

Era perto de duas horas. 

 

 



CONCORDÂNCIA DO VERBO SER 

 Na indicação de data 

 Concorda com o predicativo (primeiro numeral que 

aparecer). 

 Concorda com a palavra dia, que se considera 

subentendida. 

 

São quinze de dezembro. 

É quinze de dezembro. 



CONCORDÂNCIA DO VERBO SER 

 Com o pronome pessoal. 

O verbo ser concordará com o pronome pessoal. 

 

Os culpados somos nós. 

Nós somos os responsáveis. 

O professor sou eu. 

Eu sou o professor. 

 



CONCORDÂNCIA DO VERBO SER 

 Com o sujeito ou predicativo sendo nome de 

pessoas. 

 Concorda com o nome que se refere a pessoas. 

 

Juliana era as esperanças do time. 

As esperanças do time era Juliana. 

Você é a alegria da mãe. 

Suas preocupações era a filha. 

 



CONCORDÂNCIA DO VERBO SER 

 Com dois substantivos comuns de números 
diferentes: 

 Concorda, de preferência, com aquele que estiver no 
plural. 

 

O mundo são estas ilusões. 

A felicidade da mãe eram os seus dois filhos pequenos. 

 

Quando se quer dar destaque ao sujeito, faz-se a 
concordância com ele: 

 

“O rebanho é meus pensamentos.” ( Fernando Pessoa) 

 



CONCORDÂNCIA DO VERBO SER 

 Quando o sujeito do verbo ser for o pronome 

indefinido tudo, ou os demonstrativos isto, isso, 

aquilo, o: 

 concorda com o predicativo. 

 

Tudo são flores. 

Isto são sintomas menos graves. 

Aquilo eram lembranças de um triste passado. 

O que nos preocupava eram as atitudes daquele rapaz. 



 Concordância Verbal 

Eu sei como é difícil concordância verbal 

Mas sei que isso não vai ser mais um mal 

Por isso vou cantar 

Vou cantar 

 

Se o sujeito é composto – o verbo vai pro plural. 

Composto resumido por indefinido – concordará com o 

pronome. 

Pronome de tratamento – terceira pessoa. 

Ter e haver impessoal – terceira do singular. 



 

Eu sei como é difícil concordância verbal 

Mas sei que isso não vai ser mais um mal 

Por isso vou cantar 

Vou cantar 

 

Se o sujeito é um coletivo – número do coletivo. 

Nomes que só se usam no plural – verbo no singular. 

Se precedidos de artigo – concordam com o artigo. 

Expressões partitivas – singular ou plural. 



 

Eu sei como é difícil concordância verbal 

Mas sei que isso não vai ser mais um mal 

Por isso vou cantar 

Vou cantar 

 

pronome apassivador – concordará com o sujeito. 

Com índice de indeterminação – terceira do singular. 

Sujeito pronome relativo que – concorda com o 

antecedente. 

E se for  relativo quem – terceira do singular. 


