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• Se o sujeito ou o predicativo forem pronomes pessoais, concorda
com o pronome:

• O professor sou eu.

• Eu era olhos e corações.
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• SE o sujeito ou o predicativo forem nomes de coisas o verbo
concorda, de preferência, com o que está no plural:

• Tua vida são essas ilusões.

• Essas vaidades são o teu segredo

• O tema de aula de hoje foram as figuras da renascença.
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• O verbo SER concordará com o numeral na indicação de tempo, dias,
distância.

• É uma hora da madrugada. 

• São dezenove horas em ponto. 

• É um quilômetro até minha escola. 
São 400km do Rio até São Paulo. 

• Hoje é (ou são) 31 de julho.
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Quando o verbo ser, nas expressões que se referem às horas, vem
acompanhado por uma das seguintes locuções: "perto de",
"cerca de", "mais de", tanto podemos empregá-lo na terceira
pessoa do singular como do plural.

Era perto de dez horas / Eram perto de dez horas
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• Quando o sujeito for os pronomes tudo, o, isso, aquilo, isto o verbo
SER concorda, preferencialmente, com o predicativo, mas poderá
concordar com o sujeito.

• Tudo são flores no início da relação.

• Isto são fenômenos da natureza.
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Quando aparece nas expressões é muito, é pouco, é bastante o
verbo SER fica no singular, quando indicar quantidade, distância,
medida.

Quatro reais é pouco para irmos ao cinema. 

 Seis quilos de feijão é mais do que pedi. 
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Mina,
Seus cabelo é "da hora",
Seu corpo é um violão,
Meu docinho de coco,
Tá me deixando louco.
Minha Brasília amarela
Tá de portas abertas,
Pra mode a gente se amar,
Pelados em Santos.
Pois você minha "Pitxula",
Me deixa legalzão,
Não me sinto sozinho,
Você é meu chuchuzinho!
Music is very good! (Oxente ai, ai, ai!)
Mas comigo ela não quer se casar,
Na Brasília amarela com roda gaúcha,
Ela não quer entrar.

Feijão com jabá,
A desgraçada não quer compartilhar.
Mas ela é linda,
Muito mais do que linda,
Very, very beautiful!
Você me deixa doidão!!!
Meu docinho de coco!
Music is very porreta! (Oxente Paraguai!)
Pro Paraguai ela não quis viajar,
Comprei um Reebok e uma calça Fiorucci,
Ela não quer usar.
Eu não sei o que faço
Pra essa mulher eu conquistar.
Por que ela é linda,
Muito mais do que linda,
Very, very beautiful!
Você me deixa doidão!!!
Meu chuchuzinho!
Eu te ai love iuuuu! 
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 Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal:

A. Quais de nós voltaremos amanhã.

B. Tudo, nesse trajeto, é flores.

C. João era as alegrias dos pais.

D. As crianças parecia sorrirem.

E. N.d.a.
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Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal:

A. Dois terços dos participantes faltou à palestra.

B. Precisa-se de pedreiros naquela construção.

C. Pintaram-se as paredes de verde.

D. Exigiam-se todos os documentos para concorrer à vaga.

E. N.d.a.
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Quanto à concordância verbal, assinale a alternativa correta:

A. Restou apenas aquelas duas possibilidades.

B. Ficou excluído 1% dos estudantes.

C. Prestou-se aos professores as informações adequadas.

D. Com que pesem aos pedidos contrários, todos ganharam com o fato.

E. N.d.a.
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