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Concordância verbal é... 
 

... o princípio sintático que indica que o VERBO deve ser 

FLEXIONADO de acordo com o seu SUJEITO! 





De acordo com a regra geral 
 

 

“Nós certamente trabalharemos no feriado; tu talvez fiques de 

folga. ” 



De acordo com a regra geral 
 

 

“Afeta a saúde dos habitantes das metrópoles o alto índice de poluentes atmosféricos.” 





De acordo com a regra geral 
 

 

“Afetam a saúde dos habitantes das metrópoles o alto índice de poluentes atmosféricos e a alimentação não balanceada.” 



Mas aquele 1%... 



NÚCLEOS LIGADOS POR “E” 

ORDEM DA FRASE FLEXÃO DO VERBO 

Sujeito                     Verbo  NO PLURAL1 

Verbo                      Sujeito  NO PLURAL1 

ou NO SINGULAR2 

 



1 – Uma forte muralha e pesados portões protegiam a cidade 

medieval. 

 

2 – Protegiam a cidade medieval uma forte muralha e pesados 

portões./ Protegia a cidade medieval uma forte muralha e 

pesados portões. 



NÚCLEOS LIGADOS POR “ou” 

PALAVRA DE 

LIGAÇÃO 

SENTIDO PRETENDIDO CONCORDÂNCIA  

DO VERBO 

EXEMPLO 

“ou”  INCLUSÃO No plural João ou José farão os gols da 

partida. 

“ou”  EXCLUSÃO No singular João ou José fará o gol da 

partida. 

 



NÚCLEOS SEGUIDOS DE PALAVRA RESUMIDORA 
A) Os pais, os irmãos, os primos, NINGUÉM o ajudou. 

 

B) Dinheiro e prestígio, NADA disso vale a pena. 

 

C) Amor, amizade, companheirismo, TUDO faz parte de um 

relacionamento. 



PESSOAS GRAMATICAIS DIFERENTES 

EXEMPLO PESSOA GRAMATICAL 

Você, ele e eu IREMOS ao 

shopping. 

1ª pessoa do plural 

Você, ele e tu IREIS ao shopping. 2ª pessoa do plural 

Você, ele e elas IRÃO ao shopping. 3ª pessoa do plural 





NOMES PRÓPRIOS 
A) Caetés, município pernambucano, tem 28.000 habitantes. 

 

B) Na época das cheias, o Amazonas inunda. 

 

C) Estados Unidos é uma potência. 

 

D) Os Estados Unidos são uma potência. 



“Se” índice de indeterminação X “Se” apassivador 

“Se” índice de indeterminação “Se” apassivador 

VERBO NO SINGULAR VERBO NO SINGULAR OU NO 

PLURAL (DEPENDE DO SUJEITO) 

“Precisa-se de ajudantes.”(OI) 

“Anda-se devagar.” (PS) 

“Assassina-se com frieza.” 

(ADJUNTO ADVERBIAL) 

“Vendem-se casas.” (suj.) 

“Vende-se casa.” (suj.) 

“Justificam-se os erros.” (suj.) 

“Justifica-se o erro.” (suj.) 

VTI + “se” 

VL + “se” 

VI + “se” 

VTD + “se” 



Expressões partitivas1 
A) Expressão partitiva + expressão no singular 

“A maior parte da turma terminou a prova cedo.” 

B) Expressão partitiva + expressão no plural 

“A maior parte dos alunos terminou a prova cedo.” 

“A maior parte dos alunos terminaram a prova cedo.” 

“Uma porção de fritas foi feita.” 

“Uma porção de fritas foram feitas.” 

 

 



Expressões numéricas 
A) Mais de um quilômetro da avenida ficou instransponível. 

B) Mais de três quilômetros da avenida ficaram 

instransponíveis. 

C) Cerca de vinte atletas se machucaram. 

D) Ainda faltam cerca de dois meses para o Natal.   

 



“Mais de um” X “Cada um” 

MAIS DE UM CADA UM 

“mais de um diretor se acusaram 

pela falência.” 

“cada um dos diretores se acusou 

pela falência.” 

Verbo no plural Verbo no singular 



“QUAL/QUEM/ALGUM/ALGUÉM/NENHUM de nós” 
PRONOME VERBO EXEMPLO 

NO SINGULAR NA 3ª DO SINGULAR “qual de nós enfrentou esse desafio?” 

 

“quem de nós será o eleito?” 

 

“nenhum de nós deseja o mal a 

alguém?” 

NO PLURAL NA 3ª DO PLURAL “quais de nós enfrentarão esse 

desafio?” 

 

“poucos de nós serão os eleitos?” 

 

“alguns de nós desejam o mal a 

alguém?” 



 

 

... CONTINUA (NÃO ESQUEÇAM DE FAZER O DOWNLOAD DESTE ARQUIVO 

NO SITE DA ESCOLA 


