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3. As palavras menos, alerta e pseudo são advérbios e ficam invariáveis. Ex.: Os

soldados estavam alerta.

Há menos pessoas do que prevíamos.

4. As expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso quando se referem a palavras
sem determinantes, ficam invariáveis.

Ex.: É proibido entrada.
Caminhadas diárias é bom para a saúde.
Coragem é necessário.

Porém, se a palavra estiver acompanhada de determinante, com ela devem concordar.

Ex.: É proibida a entrada.
As caminhadas diárias são boas para a saúde.
A coragem é necessária.
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5. As palavras bastante, meio, pouco, muito, caro, barato

a)Quando têm valor de adjetivo, concordam com o substantivo.

Ex.: Serviu-nos meia porção de arroz.
Conversamos bastantes vezes a esse respeito. As carnes estão cada vez
mais caras..
As frutas estão baratas. Já é meio-dia e meia.

b)Quando têm valor de advérbio ficam invariáveis.

Ex.: Maria está meio aborrecida.
Os alunos são bastante estudiosos.
Esses automóveis custam caro. As laranjas custam barato.
Estamos muito cansadas.
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6. Os adjetivos anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, quite concordam

com o substantivo a que se referem.

Ex.: Seguem anexos os documentos da partilha de bens.

Os documentos estão inclusos.  

Ela mesma redigiu a carta.

Eles estão sós.

Só ficamos quites depois de muito tempo de espera na justiça.

Muito obrigada – disse ela.

.
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Observação:

Os advérbios só (equivalente a somente), menos e alerta e as expressões 
em  anexo , por si sós e a sós são invariáveis.

Ex.: Elas só esperam uma nova oportunidade.

Ex.: Leia a carta e veja as fotografias em anexo.

Ex.: As meninas ficaram a sós no quarto.

Ex.: Os alunos, por si sós, resolveram a prova.

6



ANALISE

Elas sempre chegam da rua junta?

A palavra junto só não varia quando faz parte de locução prepositiva (junto  
com, junto de, junto a).

A palavra junto só não varia quando faz parte de locução prepositiva (junto  
com, junto de, junto a).

Suas filhas sempre chegam da escola juntas. 
Elisa e Ana sempre trabalharam juntas.
Essas moças nunca saíram junto com o pai.  
Havia sempre mulheres junto de mim.
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7. Não variam nunca os substantivos que se tornam adjetivos pelo  

contexto:

Fizeram duas festas monstro no salão de festa do prédio.

Existem muitas firmas fantasma por aí.

Sempre realizamos festas surpresa na empresa.

6) Adjetivos adverbializados são invariáveis:

As moças chegaram rápido à festa.
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
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1) 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) Passei muito inverno só.

e) Só estudei o elementar, o que me deixa meio apreensivo.

E
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2) Estão corretas as concordâncias nominais, exceto:

a) A sala e os quartos estavam desarrumados.

b) Perdi a primeira e a segunda aulas.

c) Visitei uma exposição de esculturas e quadros raras.

d) Discutimos um e outro caso inexplicáveis.

e) Aceitei a perda do casamento e da casa tranquilo.
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3) Assinale a alternativa que indique a ordem que preenche corretamente as
lacunas:
I. Justiça entre os homens é .
II. É a entrada de estranhos.
III. Cerveja é .

a) necessário – proibido – gostoso.

b) necessária – proibida – gostosa.

c) necessário – proibida – gostoso.

d) necessária – proibido – gostosa.

e) necessários – proibida – gostoso.
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4) (Cesgranrio) Há concordância nominal inadequada em:

a) clima e terras desconhecidas;

b) clima e terra desconhecidos;

c) terras e clima desconhecidas;

d) terras e clima desconhecido;

e) terras e clima desconhecidos.
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5) - (Acafe-SC) Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços:

A entrada para o cinema foi..., mas o filme e o desenho... compensaram, pois  
saímos todos....

a) caro – apresentado – alegre
b) cara – apresentado - alegre
c) caro – apresentados – alegres
d) cara – apresentados – alegres
e) cara – apresentados – alegre.

D
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6) - (TJ-SP) 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) Anexos, remeto-lhes nossas últimas fotografias.
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7.(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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