


• Verbo ficará no singular ou no plural. O plural é construção dominante.

• Você é um dos que mais estudam (estuda).

• Ele é um dos colegas que mais me apoiaram.(apoiou)

• A professora foi uma das pessoas que me incentivou.(incentivaram)
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• Quando o sujeito for constituído das expressões "mais de", "menos de", 
"cerca de" o verbo concordará com o numeral (ou substantivo) que segue as 
expressões.

• Mais de uma pessoa protestou contra a lei.

• Mais de vinte pessoas protestaram contra a decisão.

• Menos de dez pessoas não virão ao coquetel.

• Cerca de 100 pessoas morreram no acidente da Gol.
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• Obs.: Com a expressão "mais de um“ pode ocorrer o plural:

• - Quando o verbo dá ideia de ação recíproca (troca de ações).
Ex.: Mais de uma pessoa se abraçaram.

• - Quando a expressão "mais de um" vem repetida.

Ex.: Mais de um amigo, mais de um parente estavam presentes
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 o verbo ficará no singular.

Ex.: A multidão gritava desesperadamente.

Ex.: A manada tomava todo o pasto.

Obs.: Coletivo + determinante - verbo fica no singular ou no plural. 
Ex.: A multidão de torcedores gritava (gritavam) desesperadamente.

Ex.: Um bando de meninos soltava pipas.
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• O verbo concorda com a terceira pessoa:

• Vossa Excelência já assinou o tratado?
• Vossa Senhoria se enganou.
• Vossas Senhorias se enganaram.
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 Com 1º pronome no singular, o verbo só concordará com ele. 
 Com 1º pronome no plural, o verbo concordará com o 1º ou 2º pronome

 Qual de nós?
Alguns de nós.
Qual de nós viajará?
Quais de nós viajarão (viajaremos)? 

 Vários de nós participaram das discussões/participamos.
 Alguns de vós temiam (temíeis) novas revelações.
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• Minas Gerais possui grandes fazendas.

Os Estados Unidos são uma nação poderosa.

• Os Lusíadas consumiram anos de dedicação.

• Memórias Póstumas renovou a estática romântica.
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• Quando o sujeito de um verbo for pronome relativo "que", o verbo
concordará com o antecedente deste pronome.

Sou eu que pago. 
Fui eu que fiz isso.
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• Quando o sujeito de um verbo for um pronome relativo "quem", o verbo
concordará com o antecedente ou ficará na 3º pessoa do singular
concordando com o sujeito quem.

• Sou eu quem paga (pago). 
• Fui eu quem fiz a maldade.
• Fomos nós fez (fizemos).
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 Os verbos impessoais ficam sempre na 3º pessoa do singular.

 Faz 5 anos...
Havia crianças na fila.

 Obs.:
- Também fica na 3º pessoa de singular o verbo auxiliar que se põe junto a 
um verbo impessoal formando uma locução verbal.

 Deve haver crianças na fila.
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Com elemento indicatório de horas na função de sujeito, o fará a concordância com ele; 
Se o elemento indicatório de horas não for sujeito, a concordância se fará com o número de 
horas.         
 O relógio deu cinco horas.

 Deu cinco horas no relógio da matriz.  

 ... relógio da matriz: Adjunto adverbial de lugar. 

 Batiam cinco horas quando o alarme tocou. 
Deu quatro horas e ninguém foi visto. 
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