
 

 

Prof. André Moraes 

CONCORDÂNCIA VERBAL 
 

O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. 
 
 



Exemplos: 
 
 
Eu saí da sala. 
 
Tu saíste da sala. 
 
Os alunos saíram da sala. 
 
 
 
 



Regras: 
 
1) Quando o sujeito é composto, o verbo vai para 
o plural. 
 
Ex.: Helena e Jonas partiram. 
 
Se o sujeito composto vier depois do verbo, pode 
ser feita a concordância gramatical ou a atrativa. 
 
Ex.: Partiram / Partiu Helena e Jonas. 
 



2) Se o sujeito composto vier resumido por um 
pronome indefinido (tudo, nada, ninguém, etc.), o 
verbo concordará obrigatoriamente com o pronome 
indefinido. 
 
Ex.: Dinheiro, fama, poder, tudo lhe era estranho. 
 
 
 
 
 



3) Sujeito composto formado por pessoas 
gramaticais diferentes: o verbo concordará, no plural, 
com a pessoa de número gramatical mais baixo na 
sequência. 
 
Ex.: Tu e ele partireis. 
 
“Com tu, seguido de uma terceira pessoa, prefere-se a 
concordância na terceira pessoa do plural, em virtude 
do desuso do tratamento vós.”  
 
Ex.: Tu e ele partirão. (tu e ele = vocês) 



4) Sujeito composto, com núcleos do sujeito 
ligados por ou: 
 
a) Com valor exclusivo, verbo no singular. 
 
Ex.: Éder ou Jones casará com Kelma. 
 
b) Sem valor exclusivo, verbo no plural. 
 
Ex.: Ana ou Cristina podem comprar carros novos. 
 



5) Sujeito composto, com núcleos do sujeito 
ligados por com, verbo no plural. 
 
Ex.: A aluna com os amigos foram ao passeio. 
 
Caso se queira dar maior importância ao primeiro 
elemento do sujeito composto, o verbo poderá ir para o 
singular. 
 
Ex.: A aluna, com os amigos, foi ao passeio. 
 
 



6) O sujeito é um pronome de tratamento: verbo 
sempre na terceira pessoa (singular ou plural). 
 
Exs.: Vossa Excelência se saiu bem. 
         Vossas Reverendíssimas pediram doações. 
 
7) O sujeito é um coletivo: verbo no singular. 
       
Ex.: A multidão acenava para os jogadores. 
 
➢ Se o coletivo vier especificado, verbo no singular 

(concordando com a regra), ou plural. 



 
➢ O mesmo ocorre quando o sujeito é uma expressão 

partitiva (parte de, metade de, grande número de, 
uma porção de, etc.) 

 
Exs.:  
 
A multidão de fãs acenava (acenavam) para os 
jogadores. 
         
Grande parte dos alunos passou (passaram). 
 



8) Concordância com o pronome relativo que: o 
verbo concorda com antecedente do pronome relativo. 
 
Exs.: Fui eu que desci as escadas. 
         Fomos nós que descemos as escadas. 
 

Com as expressões um dos que, uma das que, o 
verbo poderá ir para o plural ou ficar no singular. 
 
 



9) Concordância com pronome relativo quem: 
verbo na terceira pessoa do singular. 
 
Ex.: Fui eu quem desceu. 
 
➢ É muito comum o verbo concordar com o 

antecedente. 
 
Ex.: Fui eu quem desci.  
 
 



10) Concordância de nomes que só aparecem no 
plural: 
 
a) Precedidos de artigo, o verbo acompanha o artigo. 
 
Ex.: Os Estados Unidos chegaram tarde. 
 
b) Sem artigo, o verbo fica no singular. 
        
Ex.: Estados Unidos perdeu a guerra. 
 



11) Concordância das expressões mais de um / 
mais que um / mais de dois. 
 
➢ O verbo concordará com o numeral que acompanha 

as expressões. 
 
Ex.: Mais de uma criança nasceu ali. 
 
 
 



➢ Quando a expressão mais de um / mais que um 
vier repetida, ou indicar reciprocidade, o verbo deve 
ir para o plural. 

 
Exs.: Mais de um menino, mais de uma menina 
nasceram ali. 
 
         Mais de uma pessoa se agrediram. 
 
 
 



12) Sujeito formado pelas expressões alguns de 
nós / poucos de vós / quais de nós, etc., a 
concordância tanto poderá ser feita com o indefinido 
plural, quanto com o pronome pessoal. 
 
Exs.: Alguns de nós oramos. 
         Alguns de nós oraram. 
 
➢ Caso o pronome indefinido esteja no singular, a 

concordância somente será feita com ele. 
 
Ex.: Qual de nós fez aquilo? 



13) Concordância do verbo acompanhado da 
partícula SE: 
 
VERBO TRANSITIVO DIRETO + SE / VERBO 
TRANSITIVO DIRETO E INDIRETO + SE (pronome 
apassivador) - A concordância verbal será com o 
sujeito paciente. 
 
Ex.: Furam-se poços. 
 
 
 



VERBO TRANSITIVO INDIRETO + SE / VERBO 
INTRANSITIVO + SE / VERBO DE LIGAÇÃO + SE 
(índice de indeterminação do sujeito) – O sujeito 
será indeterminado, sendo usado o verbo apenas na 3a 
pessoa do singular. 
  
Exs.:  
 
a) Aspira-se a melhores salários. 
b) Mora-se na Tijuca. 
c) É-se feliz. 



14) Concordância dos verbos dar / bater / tocar / 
soar: 
 
➢ Se o sujeito estiver expresso (despertador, relógio, 

sino, sineta, etc.), o verbo concordará com ele: 
 
Ex.: Soou quatro horas aquele despertador. 
 
➢ Se não houver indicação de quem deu as horas, o 

sujeito da oração será o número de horas. 
 
Ex.: Soaram quatro horas naquele despertador. 



15) Concordância dos verbos impessoais: 
 
HAVER = EXISTIR, ACONTECER, OCORRER ou 
indicando tempo decorrido: 
 
Ex.: Há muitas pessoas na sala. 
 
 
FAZER indicando tempo decorrido ou meteorológico: 
 
Ex.: Faz dez anos que ela morreu. 
 



VERBOS QUE INDICAM FENÔMENO DA 
NATUREZA: chover, nevar, ventar, trovejar, 
amanhecer, anoitecer... 
 
Ex.: Hoje choveu demais. 
 
➢ Choveram ovos naquele discurso. (sentido 

figurado – ovos é o sujeito) 
 
SER, ESTAR, IR (ir para) indicando tempo. 
 
Ex.: Vai para cinco anos que voltamos. 



16) Sujeito oracional: o verbo deve permanecer na 
terceira pessoa do singular. 
 
Ex.: É necessário que estudemos muito. 
 
17) Verbo parecer mais infinitivo. 
 
➢ O verbo parecer é flexionado. 
 
Ex.: As meninas pareciam entender. 
                              (loc. verbal) 
 



➢ O infinitivo é flexionado. 
 
Ex.: As meninas parecia entenderem. 
 
Obs.: Os dois não podem ser flexionados ao mesmo 
tempo. 
 
OR. PRINC. – parecia 
OR. SUB. SUBJ., RED. DE INFINITIVO – As meninas 
entenderem. 
 
 



18) Concordância do verbo SER: 
 
a) Concorda com o predicativo quando seu sujeito for 
um dos pronomes interrogativos que ou quem. 
 
Exs.: - Que são dores? 
 
         - Quem são os culpados? 
 

 



b) Concorda com o predicativo quando estiver 
indicando tempo, data ou distância. 
 
Exs.: São seis horas. 
         Hoje são vinte. 
 
➢ Se aparecer a palavra DIA, o verbo concordará com 

ela. 
 
Ex.: Hoje é dia vinte. 
 



c) Com pronome pessoal reto, concorda 
obrigatoriamente com ele, seja o pronome reto sujeito 
ou predicativo. 
 

Ex.: Eles são o problema. 
 
d) Quando o sujeito é um dos pronomes tudo, isso, 
isto, aquilo, o (= aquilo), a concordância deverá ser 
feita de preferência com o predicativo do sujeito. 
 

Ex.: Tudo são pensamentos. 
 
Também é possível: Tudo é pensamentos. 



e) Com dois substantivos comuns de números 
diferentes, concorda de preferência com aquele que 
estiver no plural. 
 
Ex.: O problema eram dívidas. 
 
f) Quando um dos elementos (sujeito ou predicativo) for 
pessoa, o verbo concorda com ele. 
 
Exs.: Éder era as alegrias da família. 
         As alegrias da família era Éder. 



JULGUE OS ITENS QUANTO À CONCORDÂNCIA VERBAL: 

 

1) Ana e Carol viu o eclipse. (     ) 

____________________________________________ 

2) Voltou Jonas e Éder. (     ) 

____________________________________________ 

 



3) A mãe, com a filha, voltou cedo. (     ) 

____________________________________________ 

4) Uma porção de amigos pediu ajuda. (     )  

____________________________________________ 

5) A maioria das pessoas não sabem o motivo de sua 
vinda ao mundo. (     ) 

____________________________________________ 



6) O povo da cidade se encontrou e, depois de muito 
discutir, expulsaram o invasor. (     ) 

____________________________________________ 

7) João ou José serão o presidente do Brasil. (     ) 

____________________________________________ 

8) Tu e ela passareis. (     ) 

____________________________________________ 

 



9) Deram doze horas o relógio do quarto. (     ) 

____________________________________________ 

10)  Deram doze horas no relógio do quarto. (     ) 

____________________________________________ 

11)  Havia dezenas de pessoas no ônibus. (     ) 

____________________________________________ 

 



12)  Deviam haver muitos animais feridos. (     ) 

____________________________________________ 

13)  Há de existir soluções para o problema. (     ) 

____________________________________________ 

14)  Fazem invernos rigorosos na Europa. (     ) 

____________________________________________ 

 



15)  Vai para vinte anos que nos conhecemos. (     ) 

____________________________________________ 

16)  Chovem bobagens em nossas reuniões. (     ) 

____________________________________________ 

17)  Comprou-se casa e carro. (     ) 

____________________________________________ 

 



18)  Cuidam-se de idosos. (     ) 

____________________________________________ 

19)  Trinta por cento do grupo faltaram. (     ) 

____________________________________________ 

20)  Foi eu que fiz a comida. (     ) 

____________________________________________ 

 



21)  Sou eu quem paga as contas. (     ) 

____________________________________________ 

22)  Quais de nós venceram o medo? (     ) 

____________________________________________ 

23)  Qual de vós sabe o segredo da felicidade? (     ) 

____________________________________________ 

 



24)  V. Ex.ª levanta cedo. (     ) 

____________________________________________ 

25)  Mais de um aluno chegaram atrasados. (     ) 

____________________________________________ 

26)  Dinheiro, sucesso, saúde, tudo passa. (     ) 

____________________________________________ 

 



27)  Os Estados Unidos lançou a grande bomba. (     )  

____________________________________________ 

28)  Um e outro sabe o final de tudo. (     ) 

____________________________________________ 

29)  Um ou outro convidado vieram à festa. (     ) 

____________________________________________ 

 



30)  Nem um nem outro entendeu o ocorrido. (     ) 

____________________________________________ 

31)  Ana Luíza foi uma das que passaram. (     ) 

____________________________________________ 

32)  Um dos repórteres mentiram. (     ) 

____________________________________________ 

 



33)  Nada era prazeres. (     ) 

____________________________________________ 

34)  Vinte reais é pouco. (     ) 

____________________________________________ 

35)  São meio-dia e meia. (     ) 

____________________________________________ 

 



36)  Ontem foi onze. (     ) 

____________________________________________ 

37)  Que são dois dias? (     ) 

____________________________________________ 

38)  Ana era as alegrias da turma. (     ) 

____________________________________________ 

 



39)  A alegria da turma é eles. (     ) 

____________________________________________ 

40)  Era perto de duas horas. (     ) 

____________________________________________ 

41)  Cada um dos candidatos devem estudar. (     ) 

____________________________________________ 

 



42)  As crianças parece gostarem desse desenho. (     ) 

____________________________________________ 

43)  Nem o dinheiro, nem o poder vencerão. (     ) 

____________________________________________ 

44)  Nem a luta, nem a dor me derrotará. (     ) 

____________________________________________ 

45)  Nem um nem outro chegou. (     ) 

____________________________________________ 


