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É a concordância do verbo com o seu sujeito.

Caso geral: o verbo concorda com o sujeito em número e 
pessoa.

Ex: Ela não acredita em Deus.

CONCORDÂNCIA VERBAL
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Sujeito pronome de tratamento               3ª pessoa:
 Ex.: Vossa Excelência sabe das coisas.

Sujeito substantivo coletivo               verbo  no singular  
Ex.: O batalhão atacou o bandido.

Sujeito substantivo coletivo  mais   adjunto adnominal no 
plural:               verbo na 3ª p. do singular ou do plural
Ex.: A multidão de torcedores invadiu / invadiram
o campo.
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Sujeito expressão mais de um               verbo no singular 
Ex.: Mais de um gato morreu. 

Entretanto, a partir de mais de dois                verbo no plural

Ex.: Mais de dois animais ficaram feridos.

Sujeito locuções partitivas (a maioria, a maior parte, o menor número de, 
grande quantidade de)                verbo no singular ou no plural

Ex. A maior parte dos alunos chegou / chegaram atrasados.
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Sujeito sendo nome próprio no plural                    verbo no singular ou no 
plural

Ex.: Os Estados Unidos investem bastante em tecnologia.

Ex.: Minas Gerais produz muita soja no cerrado.
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Sujeito composto
Anteposto ao verbo:  concordância com todos os núcleos.

Ex.: Os jogadores e a torcida  comemoraram a vitória do time.

Posposto ao verbo: verbo concorda com o núcleo mais próximo ou vai para 
o plural.
Ex.: Voltaram ao hotel o turista e a polícia. 

Ex.: Voltou ao hotel o turista e a polícia. 
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Sujeito composto  por pessoas gramaticais diferentes: prevalece a menor 
pessoa

Ex.: Eu, tu e ele  faremos a pesquisa amanhã. 

Ex.: Tu e ele reivindicastes /reivindicaram seus direitos.
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Sujeito pronome relativo

QUE: concorda com o antecedente 
Ex.: Na verdade, sou eu que pago as contas.

QUEM: concorda com o antecedente ou em 3ª pessoa do singular.

Ex.: Fomos nós quem pagamos a conta.
                             ou
        Fomos nós quem pagou a conta.
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Verbos haver e fazer

HAVER = existir – impessoal e conjuga-se na 3ª p. do singular.
Ex.: Há várias pessoas aqui. // Pode haver várias pessoas aqui.

HAVER = tempo decorrido -  impessoal e conjuga-se na 3ª pessoa do 
singular
Ex.: Há vários meses viajou para o exterior.

HAVER = TER – pessoal e concorda com o sujeito.  
Ex.: Nós havíamos obtido ótimos resultados com a pesquisa.
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FAZER = tempo decorrido  –  impessoal  e conjuga-se na 3ª pessoa do 
singular
Ex.: Fazia dias que eu não o visitava.
Ex.: Vai fazer dias que eu não o visitava.

TER=HAVER (existir) – impessoal  e  se conjuga na 3ª pessoa do singular 
(uso informal)
Ex.: Tem muitos dias que eu não venho à aula.
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SUJEITO PORCENTAGEM
Sujeito número fracionário             verbo concorda com o numeral.
Ex: Quase dois terços da produção serão exportados.

Sujeito representado por porcentagem          verbo concorda com o 
numeral percentual ou com o determinante.

Ex.: Cerca de 50% do material importado ficaram/ ficou presos na 
alfândega.
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NÚCLEOS DO SUJEITO LIGADOS POR OU

Com ideia de exclusão                     verbo no singular
Ex.: Lauro ou Sílvio será o orador da turma.

Sem ideia de exclusão                  verbo no plural
Ex.: Matemática ou Física são disciplinas de cálculos.
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SUJEITO   COMPOSTO    RESUMIDO   POR PRONOMES   INDEFINIDOS ( TUDO, 
NADA, NINGUÉM, ETC.)                 verbo fica no singular
Ex.: Casa, água, comida e carinho, nada fez o pardalzinho feliz.

VERBOS BATER, SOAR E DAR
 Indicação de horas             verbo concorda com o numeral
Ex.: Bateram  duas horas no relógio da catedral.

 Sujeito determinado                   verbo concorda com ele
Ex.: O relógio bateu cinco horas.
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Qual de nós/ Quais de vós; algum de nós; alguns de vós

Sujeito Representado por Locução Pronominal
a) 1º pronome no singular  -  verbo também no singular.
Ex.: Qual de vós deseja um táxi?

b) 1º pronome no plural – verbo concorda com o 1º ou 2º pronome.
Ex.: Quais de nós agimos / agiram com justiça. 

Ex.: Alguns de vós concluireis / concluirão o curso.
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1. (CESCEM–SP) Já ___ anos, ___ neste local árvores e flores. Hoje, só ___ 

ervas daninhas.

a) fazem, havia, existe

b) fazem, havia, existe

c) fazem, haviam, existem

d) faz, havia, existem

e) faz, havia, existe
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2. (Cesgranrio) - Tendo em vista as regras de concordância, assinale a 
opção em que a forma verbal está errada:

a) Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde 
do homem.
b) Podem provocar sérias lesões hepáticas os defensivos agrícolas à base 
de DDT.
c) Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre 
os agrotóxicos.
d) Persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos 
inseticidas clorados.
e) Possuem elevado grau de toxidade os defensivos do tipo fosforado. - 
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3. (FCC) A ocorrência de interferências ___ -nos a concluir que ___ uma 
relação profunda entre homem e sociedade que os ___ mutuamente 
dependentes.

a) leva, existe, torna
b) levam, existe, tornam
c) levam, existem, tornam
d) levam, existem, torna
e) leva, existem, tornam
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4. (PUC-RS) Asseguro a V. Sra. que não ___ incomodar-__  com a 
elaboração dos testes; ___ ficar tranquilo.

a) precisa, se, pode
b) precisa, se, podes
c) precisas, te, podes
d) precisais, vos, podeis
e) precisa, vos, pode
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5. (UEPG) Assinale a alternativa incorreta, segundo a norma gramatical:

a) Os Estados Unidos, em 1941, declararam guerra à Alemanha.

b) Aqueles casais parecia viverem felizes.

c) Cancelamos o passeio, haja visto o mau tempo.

d) Mais de um dos candidatos se cumprimentaram.

e) Não tínhamos visto as crianças que faziam oito anos.
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6) Há erro de concordância verbal 
empregada na faixa, portanto a frase 
deveria ser reescrita da seguinte maneira

   (A) “Está aberta as matrículas... “.
   (B)  “Estão aberta as matrículas...”.
   (C)  “Estão abertas a matrícula...”.
   (D) “Estão abertas as matrículas...”
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7) A frase em itálico apresenta erro de 
concordância verbal, marque o item 
abaixo que apresenta a forma correta na 
comunicação.
   (A) A gentes vamos.
   (B)  As gente vamos.
   (C)  As gentes vamos.
   (D) A gente vai.
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8) Uma das falas apresenta erro de 
concordância verbal, escreva abaixo 
a frase corretamente como deveria 
ser pronunciada por um dos 
personagens da tirinha.



9. Preencha as lacunas: “Junto aos ingressos do 
cinema, ......................... as autorizações dos pais. Caso
contrário, .............................................. problemas na entrada.

a) DEVE HAVEREM/ PODERÁ EXISTIR.
b) DEVE HAVER/ PODERÁ EXISTIR
c) DEVE HAVER/ PODERÃO EXISTIR
d) DEVEM HAVER/ PODERÁ EXISTIR
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10. (IBGE) Indique a opção correta, no que se refere à concordância 
verbal, de acordo com a norma culta:

a) Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova.
b) Choveu pedaços de granizo na serra gaúcha.
c) Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui.
d) Bateu três horas quando o entrevistador chegou.
e) Fui eu que abriu a porta para o agente do censo.
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