


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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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.

3



HAVER (= existir ou tempo decorrido) – impessoal e conjuga-se na 3ª
pessoa do singular.
Ex.: Há várias pessoas aqui.
Ex.: Há vários meses que viajou para o exterior.

FAZER = tempo decorrido – impessoal e conjuga-se na 3ª pessoa do
singular
Ex.: Fazia dias que eu não o visitava.
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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.

5



 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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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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Sujeito Representado por PORCENTAGEM

o verbo pode concordar com o numeral ou com o substantivo a que se
refere a porcentagem.
Ex.: 80% da população acredita(ou acreditam) em seu esforço.

Obs.: Se o numeral vier com determinantes (artigos, pronomes), o
verbo concordará, obrigatoriamente, com o artigo ou pronome).
Ex.: Os 75% da turma querem aula aos sábados.
Ex.: Este 1% dos estudantes estudou pouco crase.
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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

D
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Diante dos enunciados que seguem, torne explícitos seus conhecimentos ao 

responder às questões que a eles se referem, tendo em vista a concordância 

entre o sujeito e a forma verbal:

a – Todos aqui somos contra o movimento estudantil.

b – A Vossa Senhoria não poderá participar da reunião, pois está exausto.

c – Toda a multidão clamavam por justiça.

d – Hoje conheci a histórica Ouro Preto.

f – Os brasileiros somos todos patriotas

ATIVIDADE COMPLEMENTAR


