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1. O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em
gênero e número com o substantivo ao qual se referem.
meus

artigo
pronome
(masc.pl.) (masc.pl.)

dois

livros

numeral
(masc.pl.)

substantivo
(masc.pl.)

literários foram emprestados.

substantivo
(masc.pl.)
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Ex.: Os

2. Quando uma frase ou oração apresenta um adjetivo para se referir a dois
substantivos de gêneros diferentes:
•• o adjetivo é flexionado no masculino plural;
•• o adjetivo concorda com o mais próximo.

Masculino /
plural

Li um conto e uma crônica maravilhosa.
Feminino /
singular
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Li um conto e uma crônica maravilhosos.

CASOS ESPECIAIS DE CONCORDÂNCIA

•• É proibido entrada de estranhos.
•• Água é bom para a saúde.
•• É necessário ocorrência policial neste caso?

Porém, se o substantivo estiver acompanhado de determinante (artigos ou
pronomes), com ele devem concordar.
É proibida a entrada de estranhos.
Esta água é boa para a saúde.
É necessária a ocorrência policial neste caso?
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1. As expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso, quando se
referem a substantivos de maneira genérica, sem determinação de artigos ou
pronomes, ficam invariáveis, ou seja, não variam em gênero e número.

2. Os adjetivos anexo, obrigado, incluso, mesmo e próprio concordam com o
substantivo a que se referem.
•• Seguem anexos os documentos da partilha de bens.
•• A declaração segue anexa.
•• “Muito obrigado” – disse o garoto.
•• “Muito obrigada” – disse a garota.
•• Os documentos estão inclusos.
•• As taxas inclusas na mensalidade eram legais.
•• Ela mesma redigiu a carta.
•• Eles mesmos redigiram a carta.
•• Os próprios alunos digitarão o texto.
•• As próprias alunas digitarão o texto.

3. As palavras muito, pouco e bastante, quando se referem a verbos ou a
adjetivos, permanecem no masculino singular, ou seja, são invariáveis.
•• Esta tarde, nós lemos muito / pouco / bastante.
VERBO

•• Minhas amigas são muito / pouco / bastante compreensivas.

•• Em 2009, lemos muitos livros.
SUBSTANTIVO

ADJETIVO
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No entanto, quando se referem a substantivos,
concordam com eles.

CONCORDÂNCIA VERBAL
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Concordância verbal é a concordância do verbo com seu sujeito, em número e
pessoa.

O celular tocou.

Os celulares tocaram.

Eu desliguei o celular.

Nós desligamos o celular.

1ª pes. sing.
1ª pes. sing.

1ª pes. plural
1ª pes. plural
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Iniciará amanhã o festival de música.
3ª pes. sing.
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3ª pes. sing.

O guitarrista e o vocalista ensaiaram muito.

3ª pes. plural: ELES

3ª pes. plural

Quando o predicado antecede o sujeito:
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Ensaiaram muito o guitarrista e o vocalista.

3ª pes. plural, concordando
com o sujeito composto.

3ª pes. plural: ELES

Ensaiou muito o guitarrista e o vocalista.

3ª pes. sing., concordando com
o mais próximo: GUITARRISTA.

REGRA DE PREVALÊNCIA
Quando o sujeito é composto e os núcleos são pessoas gramaticais diferentes, o
verbo vai para o plural, observando-se a regra da prevalência para a pessoa:

1a – EU

2a – TU
3a – ELE/ELA

Meu namorado e eu fomos à praia.
3ª pes. sing.

1ª pes. sing.

1ª pes. plural
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A 1ª pessoa prevalece sobre as outras e a 2ª pessoa só prevalece sobre a
terceira.

