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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

3



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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Concordância Nominal

O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero e  
número com o substantivo ao qual se referem.

Ex.: Os meus dois fiéis amigos estão aqui.

Ex.:  Nossos belas poesias serão lidas por duas alunas.
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Casos especiais de concordância  nominal

I. Adjetivo referente a vários substantivos:

1. Quando o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos, há duas
possibilidades de concordância: o adjetivo assume o gênero
predominante e vai para o plural ou concorda em gênero e número
com o mais próximo.

• Ex.: O homem ofereceu zelo e dedicação especial /especiais.
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• Ex.: Comprei carro e bicicleta nova/ novos.

• Ex.:  Sempre usei calça e sapato branco/brancos.

• Ex.: Sempre usei calça e sandália branca/branca.
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OBSERVAÇÃO

Se o adjetivo só puder referir-se ao último substantivo, porque o  
sentido assim exige, só com ele será feita a concordância.

Ex.: Comprei livros e tomate maduro. ( maduro não pode se aplicar a 
livros.)  

Ex.: Meu tio comprou fazenda e carro importado.
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2. Adjetivo vier anteposto a dois ou mais substantivos, 

A. Sendo adjunto adnominal, concordará com o mais  próximo.

• B. Sendo predicativo, poderá ir para o plural ou concordar com 
o mais próximo.

• Ex.: Nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão.

• Ex.: Estava fechada a janela e o portão

• Ex.:Estavam fechados a janela e o portão.
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II.Dois ou mais adjetivos referentes a um substantivo determinado por

artigo:

a)O substantivo fica no singular e põe-se o artigo também antes do segundo

adjetivo.

Ex.: Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa.

O setor público e o privado formam uma parceria.

b)O substantivo fica no plural e omite-se o artigo antes do segundo adjetivo:

Ex.: Meu professor ensina as línguas inglesa e francesa.

Os setores público e privado formam uma parceria.
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