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Concordância Verbal – parte II

► Casos especiais
a) Pronome relativo “que” 

Se o sujeito da oração subordinada for o pronome relativo
“que”, o verbo concordará com o termo antecedente.

Ex.: Encontrei no metrô o rapaz [que fez o armário].
Foste tu [que arrancaste a folha].

OBS.: Se o antecedente desempenhar a função sintática de
predicativo e o sujeito foi expresso por um pronome pessoal, o
verbo concordará com o sujeito ou com o predicativo.

Ex.: Fui eu a professora [que reclamei].
Fui eu a professora [que reclamou].
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b) Pronome relativo “quem”

O emprego do pronome “quem” permite que o verbo concorde 
com o pronome pessoal antecedente, ou com o próprio pronome, 
levando à terceira pessoa do singular.

Ex.: Fui eu [quem cheguei por último na festa].
Fui eu [quem chegou por último na festa].

c) “Um dos que”

Com o uso dessa expressão, o verbo normalmente fica no plural,
concordando com o pronome demonstrativo os (aqueles).

Ex.: Você é um dos que falam mais. 
Você é um dos que fala mais.
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d) Coletivo geral 

O verbo concorda com o substantivo coletivo.
Ex.: O povo não revelou seu voto.

A gente brasileira quer mudanças. 

e) Expressão partitiva

Com as expressões partitivas (parte de, a maioria de, um
grupo de, a menor parte de, uma porção de, etc.), o verbo
poderá concordar com elas (concordância rígida) ou com o
substantivo no plural que funciona como adjunto (concordância
atrativa).

Ex.: [A maioria dos jovens] não fuma. (rígida)
[A maioria dos jovens] não fumam. (atrativa)
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f) Numeral → O verbo concorda com o numeral. No caso de
fração, o verbo concordará com o numerador. No caso de
decimais, o verbo concordará com o número inteiro.

Ex.: Um terço dos congressistas é de esquerda.

Dois quintos dos doces são caramelados.

1,2 milhão de pessoas assistiu ao evento.

Mais de um aluno procurou-me para informações.

Menos de duas pessoas inscreveram-se para monitoria.

A metade dos alunos interessou-se pelo assunto.

* A metade dos alunos interessaram-se pelo assunto.
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g) Títulos de obras e Topônimos

O verbo concordará com o número do artigo ou ficará
invariável se o sujeito estiver sem artigo.

Ex.: Os Lusíadas constituem a obra máxima de Camões.
Os Estados Unidos criticaram a atitude da Rússia.
Estados Unidos criticou a atitude da Rússia. 

h) Verbos “dar”, “bater”, “soar”

O verbo concordará com o sujeito do tipo “o relógio” ou “o
sino”, etc., ou com a expressão numérica indicativa das horas.

Ex.: [O relógio] bateu três horas.
No relógio, deram [quatro horas].
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g) Verbo “ser”
• O verbo “ser”, de ligação, admite a concordância com o sujeito 
ou com o predicativo. 

Ex.: [Tudo] [são] [flores].  /  [Tudo] [é] [flores].
(S)     (VL)    (PS)            (S)   (VL)   (PS)          

• O pronome pessoal do caso reto predomina sobre o substantivo 
e sobre os demais pronomes.

Ex.: Eu sou a professora.   /   A professora sou eu. 

• As expressões “é muito”, “é pouco”, “é suficiente”, etc. com
ideia de preço, medida ou quantidade levarão o verbo ao singular.

Ex.: Três metros é mais do que alto. / É tão pouco cinco casas.


