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Sujeito sendo nome próprio no plural
no plural

verbo no singular ou

Ex.: Os Estados Unidos investem bastante em tecnologia.
Ex.: Minas Gerais produz muita soja no cerrado.
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 Sujeito sendo locuções partitivas
(a maioria, a maior parte, o menor número de, grande
quantidade de)
O verbo fica no singular ou no

plural

Ex. A maior parte dos alunos chegou atrasada.
ou
A maior parte dos alunos chegaram atrasados.
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01. Substitua as lacunas pela forma apropriada do verbo entre
parênteses, no tempo verbal que você escolher.

a) A maioria das receitas ensinadas _______ ovo. (levar)
b) Ainda _______ dois litros de água neste botijão. (caber)
c) Ainda _______ situações como esta até a apresentação da peça. (pode
ocorrer)
d) Alagoas _______ minha terra natal. (ser)
e) Apenas 2% da turma _______ em adiar a entrega do trabalho.
(concordar)
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f) Cerca de vinte pais _______ à reunião. (comparecer)

g) Claro que _______ boas razões para a sua recusa. (deve existir)
h) Fomos nós que _______esse cartaz. (fazer)
i) Fornos nós quem _______ banho no Zulu. (dar)
j) Fui eu que _______ o seu presente. (comprar)
I) Fui eu quem _______ a louça. (lavar)

m) Menos de dez professores _______ a solicitação de verba para a festa junina.
(assinar)
n) Metade dos presentes à reunião não _______ com o novo valor do condomínio.
(concordar)
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02. Observe a fala da mulher no 2º quadrinho e explique o princípio
de concordância verbal adotado pelo artista na redação da oração.
Havendo outra possibilidade de concordância, mostre-a
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SUJEITO COMPOSTO
Quando o sujeito composto aparece antes do verbo, o verbo fica
sempre no plural:
Ex.: O Canal Educação e sua equipe estão fazendo a diferença.

Ex.: Quando o sujeito composto aparece depois do verbo, esse verbo
deve concordar com o elemento que se encontra mais próximo a ele ou
deve permanecer no plural:
Ex.: Estão fazendo a diferença o Canal Educação e sua equipe.
Ou
Ex.: Está fazendo a diferença o Canal Educação e sua equipe.
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SUJEITO COMPOSTO COM PESSOAS DIFERENTES
1. Caso haja a primeira pessoa (eu/nós), ela deverá prevalecer sobre todas as
outras:

Ex.: Eu, tu e ele estudaremos mais um pouco.
2. Quando houver a segunda pessoa (tu/vós), o verbo pode permanecer na
segunda ou na terceira pessoa do plural:
Ex.: Tu e ele sois estudantes do Canal Educação.
ou
Ex.: Tu e ele são estudantes do Canal Educação.
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