
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Adjetivo antes de 2 ou + substantivos: 
Concorda com o mais próximo  Ele 

tinha amarradas as mãos e os pés. 

Nomes próprios ou de parentesco: Adjetivo 

vai para o plural  Todos adoram os 
incríveis D. Quixote e Sancho Pança. 

Substantivos do mesmo gênero no 
singular: Adjetivo singular/plural  

Gosto da música e da comida 
italiana(s). 

Substantivos de gêneros diferentes no 
singular: concorda com o mais próximo 

ou com o conjunto (plural)  Encontrei 

uma caneta e um lápis perdido(s). 

Substantivos do mesmo gênero e de número 
diferente: concorda com o gênero e vai para o 

plural ou concorda com o número do mais próximo 
 Encontrei cachorrinhos e um gatinho 

abandonado/abandonados. 

Substantivos de gêneros diferentes no 
plural: Adjetivo fica no plural e pode 

concordar com o gênero do mais próximo 
ou ficar no masculino plural  Estou com 

pés e mãos atadas/atados. 

Substantivos de 
gêneros  e números 
diferentes: fica no 

masculino plural ou 

concorda com o mais 
próximo  Interesso-

me pelo cinema e 
tradições 
francesas/franceses. 

Substantivo do mesmo 
gênero:  Concorda com 

eles e vai para o plural  

A rosa e a margarida 
estão murchas. 

Substantivos de gênero 
diferentes: Vai para o 

masculino plural  O 

menino e a irmã são 

bonitos. 

Verbo de ligação no 
singular e anteposto ao 
sujeito: Concorda com o 

mais próximo  É bonito 

o irmão e a irmã. 

Adjetivo como 

predicativo do 

sujeito  

Casos especiais  

Menos, alerta: Invariáveis. 

Anexo, incluso, mesmo, obrigado, próprio, 
quite, leso: concordam com o substantivo a 

que se referem.         

Em anexo: é invariável. 

 

Barato, bastante, caro, meio: Invariáveis.  

É bom, é barato, é preciso, é proibido: 
Invariáveis.  

Se determinados por artigos: são 

variáveis. 

Só, sós, a sós: se adjetivos: variáveis; se 

advérbios: invariáveis. 

Possível: Concorda com o artigo que inicia 

a expressão.  

  

 

 

 
 

Adequação entre o gênero 
e o número de um 

substantivo com as 

flexões correspondentes 

de seus modificadores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomes próprios: considera-

se a presença ou não de 
artigos para flexionar o 

verbo. Os Estados Unidos 

influenciam o mundo. 

 

Sujeito Coletivo: o verbo fica sempre no 

singular. A multidão ultrapasso o limite. 
 Se estiver especificado, pode ir para  

 o plural ou ficar no singular. 

Expressões “mais de”, 
“menos de”, “cerca de”: o 

verbo concorda com o 

numeral. Mais de duas 

pessoas chegaram antes do 

horário. 
 

Expressão “um dos que: o verbo pode 

ser conjugado no singular ou plural. Ele 
foi um dos que mais 

contribuiu/contribuíram. 

 

 

Sujeito partitivo:  "a maioria de", 

"a maior parte de", "grande 
número de" verbo no singular 

ou plural. Grande número dos 

presentes se retirou/retiraram. 

 

Pronome relativo “que”: 
o verbo concorda com o 

antecedente do 

pronome. Foi ele que 

trouxe o livro. 

Relação estabelecida de 

forma harmônica entre 

sujeito (aquele que pratica 

ou recebe uma ação) e 

verbo (ação praticada). 

Sujeito Simples 

Pronome relativo “quem”: o verbo pode 

ser conjugado na terceira pessoa do 
singular ou pode concordar com o 

antecedente do pronome. Fui eu quem 

afirmou/afirmei. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sujeito Composto -A  
Sujeito formado por sinônimos: 
O verbo pode ir para o plural ou 

ficar no singular e concordar 

com o núcleo mais próximo.  
 Preguiça e lentidão 

destacaram / destacou aquela 

gerência. 

 

Sujeito formado por palavras em gradação 
ou enumeração: O verbo pode ir para o 

plural ou concordar com o núcleo mais 

próximo.  
 Um mês, um ano, uma década de poder 

não suprimiu/supriram a saúde. 

 

Sujeito formado por pessoas gramaticais 
diferentes: o verbo vai para o plural e 

concorda com a pessoa, por ordem de 

prioridade. 
 Eu, tu e Cássio só chegaremos ao fim 

da noite. 

 

 

Sujeito ligados por “ou”: o verbo vai para o 

plural quando a ação verbal estiver se 

referindo a todos os elementos  
 Doces ou chocolate desagradam ao 

menino. 
Se é utilizada como retificação, o verbo 

concorda com o último elemento.  
 A menina ou as meninas 

esqueceram muitos acessórios. 

Quando a ação verbal é aplicada a 

apenas um dos elementos, o verbo 

permanece no singular. 
 Laís ou Elisa ganhará mais tempo. 

 

 

 

 Sujeitos ligados por “nem”: o 

verbo vai para o plural. 
 Nem chuva nem frio 

são bem recebidos. 

 

 

 

Sujeitos ligados por “com”: o verbo vai 

para o plural. 
 O ator com seus convidados 

chegaram às 6 horas. 

Quando "com" representar “em 
companhia de”, o verbo concorda 

com o antecedente e o segmento 

"com" é grafado entre vírgulas. 
 O pintor, com todos os auxiliares, 

resolveu mudar a data da exposição. 

 

 
 

 

Sujeitos ligados por “não só... mas 
também”, tanto... quanto”, “não só... 
como”: o verbo vai para o plural ou 

concorda com o núcleo mais próximo. 
 Tanto Rafael como Marina 

participou/participaram da mostra. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Sujeito Composto - B 
Partícula “se”: índice de indeterminação 

do sujeito, o verbo deve ser conjugado na 

3.ª pessoa do singular.  
 Confia-se em todos. 

Partícula apassivadora, o verbo 
concorda com o sujeito da oração. 

 Construíram-se novas escolas. 

 

 

Verbos Impessoais: sempre são 

conjugados na 3.ª pessoa do 

singular. 
 Choveu bastante durante a noite. 

 

 Sujeito seguido por “tudo”, 
“nada”, “ninguém”, “nenhum”, 
“cada um”: o verbo fica no 

singular. 
 Amélia, Camila, Pedro, ninguém 

o convenceu de mudar a opinião. 

 
 

 

 

Sujeito ligado por “como”, “assim como”: 
O verbo é conjugado no plural. 
 O trabalho, assim como a confiança, 

fizeram dela uma mulher forte. 

 

 

 

 

Verbos “dar”, “soar” e “bater” 
+ horas: sempre concorda com 

o sujeito. 
  Soaram duas horas. 

 

 

 

 

Locuções “é muito”, “é pouco”, “é 
mais de”, “é menos de”: indicando 

preço, peso e quantidade, o verbo 

fica sempre no singular. 
 Três vezes é muito. 

 
 

 

 

Indicações de datas: O verbo deve 

concordar com a indicação 

numérica da data. 
  Hoje são 3 de agosto. 

O verbo também pode 

concordar com a palavra dia. 
 Hoje é dia 3 de agosto. 

 

 

 
 

 

Verbo no infinitivo impessoal: não 

deve ser flexionado nas seguintes 
situações: 

a) Quando têm valor de 

substantivo 
  Comer é o melhor que há. 

b) Quando têm valor de 

imperativo: 
  Vá dormir. 

c) Quando é verbo principal de 

uma locução verbal: 
  Íamos sair quando você chegou. 

d) Quando são regidos de 

preposição: 
  Começamos a cantar. 

 
 

 

 

 

Verbo no infinitivo pessoal: deve ser 

flexionado quando os sujeitos são 

diferentes e queremos defini-los: 
 Comprei a pizza para eles 

comerem. 

 

 

 

 

 


