
TEXTO –
CONCORDÂNCIA

NOMINAL

FERNANDO 
SANTOS

PORTUGUÊS 08/07/2020



3) Expressões formadas pelo verbo SER + adjetivo:

a) O adjetivo fica no masculino singular, se o substantivo não for 
acompanhado de nenhum modificador. 
Ex.: Água é bom para saúde.

b) O adjetivo concorda com o substantivo, se este for modificado por um 
artigo ou qualquer outro determinativo. 
Ex.: A água é boa para saúde.



4. Os adjetivos anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso, 
quite concordam com o substantivo a que se referem.
Ex.: Seguem anexos os documentos da partilha de bens.

A carta segue anexa.
Os documentos estão inclusos.
Ela mesma redigiu a carta.
Eles estão sós.
Estou quite com você.
Muito obrigada – disse ela.
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OBSERVAÇÕES:

Os advérbios só (equivalente a somente), menos e alerta e as expressões
em anexo e a sós são invariáveis.
Ex.: Elas só esperam uma nova oportunidade.

Leia a carta e veja as fotografias em anexo.
As meninas ficaram a sós no quarto.
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5- Bastante - bastantes

Quando adjetivo, será variável, e quando advérbio, será invariável
Exemplos:

Há bastantes motivos para sua ausência. (bastantes será adjetivo de 
motivos)

Os alunos falam bastante. (bastante será advérbio de intensidade, referindo-
se ao verbo)
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6- Muito, pouco, caro, barato, longe, meio, sério, alto

São palavras que variam seu comportamento, funcionando ora como 
advérbios (sendo assim invariáveis), ora como adjetivos (variáveis).
Exemplos:

Os homens eram altos./ Os homens falavam alto.
Poucas pessoas acreditavam nele./ Eu ganho pouco pelo meu trabalho.
Os sapatos custam caro./ Os sapatos estão caros.
A água é barata./ A água custa barato.
Viajaram por longes terras./ Eles vivem longe.
Eles são homens sérios./ Eles falavam sério.
Muitos homens morreram na guerra./ João fala muito.
Ele não usa meias palavras./ Estou meio gorda.
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1. (FCC) Elas _____ providenciaram os atestados, que enviaram _____ às 
procurações, como instrumentos _____ para os fins colimados.
a) mesmas, anexos, bastantes
b) mesmo, anexo, bastante
c) mesmas, anexo, bastante
d) mesmo, anexos, bastante
e) mesmas, anexos, bastante
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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
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3. (FAMECA) Observe a concordância:
1) Entrada proibida.
2) É proibido entrada.
3) A entrada é proibida.
4) Entrada é proibido.
5) Para quem a entrada é proibido?

a) A número 5 está errada.
b) A 4 e a 5 estão erradas.
c) A 2 está errada.
d) Todas estão certas.
e) A 2 e a 5 estão erradas.
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4. (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
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5. (Uneb) Assinale a alternativa em que, pluralizando-se a frase, as palavras 
destacadas permanecem invariáveis:
a) Este é o meio mais exato para você resolver o problema: estude só.
b) Meia palavra, meio tom – índice de sua sensatez.
c) Estava só naquela ocasião; acreditei, pois em sua meia promessa.
d) Só estudei o elementar, o que me deixa meio apreensivo.
e) Passei muito inverno só.
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6. (Unirio) Assinale a opção em que a concordância nominal contraria a 
norma culta da língua:
a) Uso louça e copo velhos.
b) Uso louça e copo velho.
c) Uso copo e louça velhos.
d) Uso copo e louça velha.
e) Uso copo e louça velhas
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7. (UFSM) Considerando a concordância nominal, assinale a frase correta:
a) Ela mesmo confirmou a realização do encontro.
b) Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra.
c) Ela ficou meia preocupada com a notícia.
d) Muito obrigada, querido, falou-me emocionada.
e) Anexo, remeto-lhes nossas últimas fotografias.
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