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1.CONCEITO DE CONCORDÂNCIA 

NOMINAL

2.REGRA GERAL

1.CASOS ESPECIAIS



Atenção!!!

Quando a palavra anexo vier precedida da preposição “em”, 
fica invariável. Forma a expressão “em anexo” ( dentro do 
anexo)
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INCLUSO

Concorda com o substantivo a que se refere.

Ficará inclusa à matrícula a primeira mensalidade.

Estão inclusos às fotocópias os relatórios.
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Próprio/Quite

Concordam com os substantivos a que se referem.

 Elas próprias releem o trecho do livro no recreio.

O coronel próprio dirigiu-se à igreja.

Depois daquela vitória estávamos quites em competições 
estaduais.

 Enfim eu fui declarado quite com o serviço militar.

5



MESMO

Como adjetivo concorda com o substantivo a que se refere

As atrizes mesmas choram após a cena. 

Ele mesmo contou a verdadeira história.
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 Como advérbio é invariável e corresponde a realmente, 
justamente, exatamente, ou até.

Essa nota é mesmo verdadeira?

Ele leu mesmo o livro.

MESMO
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1. (UFSC) Marque a única frase onde a concordância nominal aparece de

maneira inadequada.

a) Obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçada.

b) Obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçados.

c) Obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçadas.

d) Obrigava sua corpulência a forçado exercício e evolução.

e) Obrigava sua corpulência a forçada evolução e exercício

C

PRATICANDO
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2. (Cesgranrio) “Noites pesadas de cheiros e calores amontoados…”

Aponte a opção em que, substituídos os substantivos destacados acima, fica 
incorreta a concordância de “amontoado”.

a) odores e brisas amontoadas
b) brisas e odores amontoadas
c) nuvens e brisas amontoadas
d) nuvens e morros amontoados
e) morros e nuvens amontoados

B
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O homem deve agradecer , dizendo obrigado.
A mulher deve agradecer, dizendo obrigada.

A expressão obrigado/obrigada vem de “Eu lhe estou muito 
obrigado/obrigada pelo favor que me fez .  
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“Eles disseram obrigados ao garçom“.

"Elas disseram obrigadas ao garçom“.

"Ele disse um obrigado ao garçom“.

"Ela disse um obrigado ao garçom“.
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Meias

"Meias verdades
Meias vontades
Meias saudades

Viver pela metade é ilusão
Tire suas meias
Ponha o pé no chão".

(Augusto Barros: Meias "Meias verdades Meias...
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Meio

- advérbio – é invariável ( = parcialmente)

- adjetivo – é variável ( = metade)
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Bebi meia taça de  vinho e fiquei meio bêbada.

Bebi meio copo de cerveja.
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Bastante / Bastantes

- advérbio – é invariável

Bastante

- pronome indefinido – é variável 

Naquela ocasião, os jovens estavam bastante íntimos.

As mulheres falam bastante.

Em Teresina, surgiram bastantes novidades.

Compramos bastantes livros.
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Bastante / Bastantes

bastante   = muito – invariável

bastantes = muitos,muitas - variável
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1. (FCC) Elas _____ providenciaram os atestados, que enviaram _____ 
às procurações, como instrumentos _____ para os fins desejados.

a) mesmas, anexos, bastantes
b) mesmo, anexo, bastante
c) mesmas, anexo, bastante
d) mesmo, anexos, bastante
e) mesmas, anexos, bastante

A

PRATICANDO
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2. (Ibmec) Assinale a alternativa que preenche de forma adequada e correta
as lacunas nas frases abaixo, respectivamente.
I - Seguem _____ às cartas minhas poesias para você.
II - Polvo e lula _____ serão servidos no jantar.
III - Para a matrícula, é _____ a documentação pedida.

a) anexa - frescos - necessária
b) anexas - fresca - necessária
c) anexos - frescos - necessários
d) anexas - frescas - necessária
e) anexas - fresco - necessária

B
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