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Subdivisão de nossos estudos 
1) REGRA GERAL 

 

2) CONCORDÂNCIA DO ADJETIVO COM VÁRIOS SUSTANTIVOS 

 

3) Casos específicos 





 

 

No segundo jogo sofremos outra derrota vergonhosa. 

numeral adjetivo pronome 

SUBSTANTIVO SUBSTANTIVO 



 

 

As duas sondas estão a distâncias inimagináveis de nosso planeta. 

 

numeral adjetivo pronome 

SUBSTANTIVO SUBSTANTIVO SUBSTANTIVO 

artigo 





Sequências morfossintáticas  

adjetivo + substantivo + substantivo 

Substantivo + substantivo + ... + adjetivo 



Sequências sintáticas 

adjetivo + substantivo + substantivo 

Substantivo + substantivo + ... + adjetivo 

Função sintática do adjetivo: adjunto adnominal ou predicativo (do 

sujeito ou do objeto)  

A posição do adjetivo: antes ou depois dos substantivos da série. 





1. Adjetivos ANTES de substantivos 
 

A. Longínquos planetas e civilizações talvez recebam as mensagens da Terra. 

 

B. Longínquas civilizações e planetas talvez recebam as mensagens da Terra.  



1. Adjetivos ANTES de substantivos 
 

A. Na adolescência, ele viveu ingênuas paixões e romances. 

 

B. Ler, na biblioteca, sempre os velhos jornais e revistas foi um de seus  

            passatempos preferidos. 



2. Adjetivos DEPOIS de substantivos 
 

A. Gritos e música estranhos vinham do casarão. 

 

B. Gritos e música estranha vinham do casarão. 

 

 



2. Adjetivos DEPOIS de substantivos 
 

A. Os dois amigos conseguiram guincho e mecânico gratuitos. 

 

B. Os dois amigos conseguiram guincho e mecânico gratuito. 

 



2. Adjetivos DEPOIS de substantivos 
 

A. Ele comprou meias, terno e bermuda brancos. 

 

B. Ela adora salada e carne suína. 

 





Relembrando... 
PREDICATIVO DO SUJEITO:  expressão que, no predicado, indica uma 

característica do sujeito. 

 

“Ultimamente as pessoas andam cansadas.” 

 

 

Predicativo 

do sujeito 



1. Adjetivo ANTES dos substantivos 
 

A. Ainda estavam nítidos em sua memória o sorriso e as palavras da irmã. 

 

 

B.  Ainda estava nítido em sua memória o sorriso e as palavras da irmã. 

 



1. Adjetivo ANTES dos substantivos 
 

 

 

 

 

Verbo de ligação no singular Predicativo no singular 

Verbo de ligação no plural Predicativo no plural 



1. Adjetivo ANTES dos substantivos 
 

A. A juventude mantém acesas as esperanças e os sonhos. 

 

B. A juventude mantém acesos as esperanças e os sonhos. 

 



2. Adjetivo DEPOIS dos substantivos 
 

A. O sorriso e as palavras estavam ainda nítidos em sua memória. 

 

B. A chuva fria deixou a praça e o parque vazios. 





Outros casos de concordância nominal 
 

A. Concordância ideológica (silepse); 

B. Palavras “obrigado”, “incluso” e “anexo”; 

C. Palavras “meio”, “mesmo”, “caro”, “barato” e “só”; 

D. Expressões como “é bom”, “é proibido”, “é necessário”. 

 



A. SILEPSE 
SILEPSE DE GÊNERO (uma das palavras no feminino e outra no masculino). 

A. Sua Excelência, o prefeito, não estaria interessado nesse projeto? 

 

B. Com a chuva, a gente sempre acaba ficando preso no trânsito. 

 

silepse de gênero 

silepse de gênero 



B. “Obrigado”, “incluso” e “anexo” 
A. A garotinha disse: “obrigada.” / A1. Muito obrigado, disse ele.  

 

B. A multa está inclusa aqui?  / B1. As multas estão inclusas aqui? 

 

C.  A cópia veio anexa ao contrato. / C1. As cópias vieram anexas ao contrato. 



B. Observação: “em anexo” 
 

A. A prova está em anexo ao e-mail. 

 

B. As provas estão em anexo ao e-mail. 
Locução adverbial 

Locução adverbial 



C. “Meia”, “mesmo” e “bastante”  

VARIÁVEL INVARIÁVEL 

Sem meias palavras, ele discursou. No início da manhã, as pessoas 

ficam meio irritadas. 

Os jogadores mesmos assumiram 

a culpa pela derrota. 

As alunas conseguiriam mesmo 

organizar uma festa? 

Ontem, bastantes alunos 

participaram do debate. 

 

Ela  tem motivos bastantes para 

reclamar. 

Ao final da corrida, as atletas 

estavam bastante  cansadas. 

Adjetivo/numeral Advérbio 

Adjetivo/pronome 
Advérbio 

Advérbio 
Pron. Indefinido (= muitos) 

Adjetivo (= suficientes) 



C. “Caro”, “barato” e “só”  

VARIÁVEL INVARIÁVEL 

Elas se recusam a usar roupas 

baratas.  

 

Essas roupas custaram barato. 

Os namorados queriam ficar sós no 

restaurante. 

Eles trarão só os documentos. 

Aqueles livros são muito caros. 

 

Os pais pagam muito caro pelos 

livros dos filhos. 

Adjetivo 
Advérbio 

Adjetivo (=sozinhos) 
Advérbio (=apenas) 

Advérbio Adjetivo 



D. Expressões com “verbo ser” + “adjetivo” 
A. É proibida a entrada.                            A1. É proibido entrada de estranhos. 

 

 

B. Essa água é boa para a saúde.             B1. Água é bom para saúde. 

Substantivo COM determinante Substantivo SEM determinante 



Obrigado, pessoal. Não 

esqueçam de acessar o 

site da escola para fazer o 

download deste arquivo! 


