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Concordância Nominal

I - Regra geral → O adjetivo, o artigo, o pronome adjetivo, o
numeral adjetivo concordam com o substantivo a que se referem
em gênero e número.

a) Com o adjetivo posposto.

Se forem do mesmo gênero, o adjetivo ficará neste gênero e no
plural (concordância rígida); poderá, ainda, concordar com o
núcleo mais próximo (concordância atrativa). Se forem de
gêneros diferentes, o adjetivo ficará no masculino plural, ou,
ainda, concordará com o núcleo mais próximo.

Ex.: Comprei uma agenda e uma pasta brancas.  (rígida)

Comprei uma agenda e uma pasta branca.  (atrativa)
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Ex.: Comprei um caderno e uma pasta brancos.  (rígida)

Comprei um caderno e uma pasta branca.  (atrativa)

Comprei [uma pasta branca] e [um caderno].

Comprei [um chiclete] e [um pão fresquinho].

b) Com o adjetivo anteposto.

“Se o adjetivo estiver anteposto, a concordância mais notável 
será a atrativa.” 

Ex.: “Calada a natureza, a terra e os homens”. (G. Dias) 
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OBS.: Quando um substantivo (singular ou plural), determinado
pelo artigo, vier seguido por mais de um adjetivo, os adjetivos
admitem duas concordâncias.

Ex.1: A língua portuguesa e a inglesa são bonitas.

Ex.2: As línguas portuguesa e inglesa são bonitas.

II – Regras Especiais

a) Mesmo – próprio → são pronomes demonstrativos de reforço,
portanto concordam com o termo a que se referem.

Ex.: As portas se fecham por si mesmas.

Eles próprios fizeram a reclamação.
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b) Leso – quite → são termos adjetivos que concordam em
gênero e número com o termo a que se referem.

Ex.:Foi uma atitude de lesa-pátria, um ato de leso-patriotismo.

Depois do acordo, os dois ficaram quites.

Maria está quite com João.

c) Menos → é sempre masculino, sendo advérbio ou pronome.

Ex.: Era menos bonita do que você.  (advérbio)

Existiam menos pessoas ali.  (pronome)
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d) Alerta → é sempre invariável, pois é advérbio de modo,
redução da locução “em estado de alerta” ou “em alerta”.

Ex.: Os soldados devem estar sempre alerta.

e) Anexo → é adjetivo e concorda com o termo a que se refere.

Ex.: Vão anexos um recibo e uma certidão.
Vai anexo um recibo e uma certidão.

f)Todo → quando o pronome “todo” corresponder a “totalmente”,
flexionar-se-á em gênero e número, embora equivalha a um
advérbio.

Ex.: A equipe jogava toda de branco.



Concordância Nominal – parte I

g) Só

a) só = somente, apenas → é advérbio e fica invariável.

Ex.: Eles só compraram o necessário.

b) só = sozinho → é adjetivo e varia segundo o termo núcleo.

Ex.: Eles jamais ficarão sós.

h) Obrigado → é termo adjetivo e concorda com o substantivo a 
que se refere; equivale ao adjetivo grato.

Ex.: Muito obrigado, falou José.
Muito obrigada, disse Maria.
Nós ficamos-lhe obrigados por tantas gentilezas.
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i) É bom, é necessário, é preciso, é permitido, é proibido, etc.

Quando o sujeito dessas expressões estiver determinado pelo
artigo ou por qualquer determinante, a concordância será feita
normalmente; se, entretanto, não existir determinante algum, a
expressão ficará invariável.

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

j) POSSÍVEL → a concordância far-se-á com o artigo que
compõe a expressão “o/a mais, o/a menos, o/a maior, o/a
menor, o/a melhor, o/a pior”.

Ex.: Cadernos o mais limpos possível.
Cadernos os mais limpos possíveis.



Concordância Nominal

k) Bastante

a) bastante → é pronome indefinido e varia segundo o núcleo.

Ex.: Ele falava bastantes besteiras (= muitas besteiras).
Havia bastantes livros (= muitos livros) na sala.

b) bastante → é advérbio e fica invariável.

Ex.: Ele falava bastante (=muito).

l) A olhos vistos → é locução adverbial de modo e fica invariável,
equivalendo à expressão “de forma clara, evidente”.

Ex.: As crianças crescem a olhos vistos.


