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ANÁLISE LINGUÍSTICA
– CONCORDÂNCIA NOMINAL -
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Concordância Nominal

Em uma sentença, quando o substantivo é acompanhado por

outros termos, é necessário que haja concordância entre eles,

isto é, os termos que acompanham o substantivo devem estar de

acordo com ele em gênero (masculino ou feminino) e em

número (singular ou plural).
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Ex.: Meu filho é bonito.

(pronome + substantivo + verbo + adjetivo)
Caso o substantivo da frase passe para o feminino, os termos que o
acompanham terão que fazer a mesma transição para que haja concordância
nominal. Veja:

Ex.: Minha filha é bonita.
(pronome + substantivo + verbo + adjetivo)

O mesmo acontece se alterarmos o número do substantivo (do singular para o

plural):

Ex.: Minhas filhas são bonitas.
(pronome + substantivo + verbo + adjetivo)
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1.  Expressões
1.1. Anexo
A palavra "anexo" deve concordar em gênero e número com o 
substantivo.

Ex.: Segue anexo o recibo.
Ex.: Segue anexa a fatura.

Mas, a expressão "em anexo" não varia.

Ex.: Segue em anexo a fatura
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1.2. Bastante(s)

Quando tem a função de adjetivo, a palavra "bastante" deve concordar 
em gênero e número com o substantivo.

Ex.: Recebemos bastantes telefonemas.

Quando tem a função de advérbio, a palavra "bastante" não varia.

Ex.: Eles cantam bastante bem.
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1.3. Meio
Quando tem a função de adjetivo, a palavra "meio" deve concordar em 

gênero e número com o substantivo.

Atrasado, tomou meio copo de leite e saiu correndo.
Atrasado, tomou meia xícara de leite e saiu correndo.

Quando tem a função de advérbio, a palavra "meio" não varia.

Ex.: Ele é meio maluco.

Ex.: Ela é meio maluca.
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1.4. Menos
A palavra "menos" não varia.

Ex.: Hoje, tenho menos alunos.
Ex.: Hoje, tenho menos alunas.
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1.5. É proibido, é bom, é necessário

As expressões "é proibido, é bom, é necessário" não variam, a não ser 
que sejam acompanhadas por determinantes que as modifiquem.

Ex.: É proibido entrada.                       É proibida a entrada.

Ex.: Verdura é bom.                              A verdura é boa.

Ex.: Paciência é necessário.                  A paciência é necessária.
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2. Cores
A concordância envolvendo cores gera muitas dúvidas. Na regra
geral, as cores devem concordar com o substantivo a que se referem,

quando são variáveis:

Ex.: A blusa é vermelha.

Ex.: Os ternos ficaram azuis.

Caso o nome da cor faça referência a um substantivo (laranja, rosa

etc.), a cor é invariável.

Ex.: As blusas são laranja.
Ex.: Os ternos ficaram rosa.



13

Quando o nome da cor é constituído de dois adjetivos (o segundo
envolvendo tonalidades), costuma-se deixar o primeiro invariável na

forma do masculino e o segundo fazendo a concordância:

Ex.: A sacola é amarelo-clara.

Ex.: Os carros são azul-escuros.

Porém, se o segundo adjetivo fizer referência a um substantivo,

voltamos à regra da cor ser invariável.
Ex.: As sacolas são verde-água.

Ex.:Os carros são azul-celeste
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3. As palavras alerta epseudo são advérbios e ficam

invariáveis.

Ex.: Os soldados estavam alerta.

Ex.: Elas são pseudorrainhas.

Ex.: Aqueles homens sempre foram pseudossábios.

Ex.: A jovem consultou-se com uma pseudo-oftalmologista.
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4. Não variam nunca os substantivos que se tornam adjetivos pelo  

contexto:

Ex.: Fizeram duas festas monstro no salão de festa do prédio.

Ex.:Existem muitas firmas fantasma por aí.

Ex.: Sempre realizamos festas surpresa na empresa.

5. Adjetivos adverbializados são invariáveis:

As moças chegaram rápido à festa.
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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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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
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Questão 1 - Qual alternativa não apresenta erros de

concordância?

a) Isso lhes garante excelente perspectivas de vencer o

campeonato.

b) É proibido a passagem de pessoas não autorizadas.

c) Eu não gosto desses vícios seu.

d) Das pessoas envolvidas, dois mil não sabem como ficarão

depois de tudo isso.

e) Tenho muitas roupas azul-marinho
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Questão 2 - (FUNRIO – IFPA) O professor pediu aos alunos que lhe

mandassem por e-mail pequenos resumos dos dois livros discutidos

em aula, mas aproveitou para incluir uma questão gramatical: era

obrigatório usar a palavra “anexo” na mensagem.

Qual das alternativas abaixo mostra o trecho da mensagem que

atendeu corretamente o pedido do professor e está de acordo com as

normas da língua-padrão?

a) Professor, segue anexo os dois resumos pedidos.

b) Mando-lhe em anexo os dois resumos pedidos.

c) Anexos os resumos pedidos, encaminho-los a vós.

d) Enviam-se em dois anexos com o que foi pedido.

e) Vou estar enviando agora os dois resumos anexados.
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3) 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.
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4.(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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5) - (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.


