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I – Regra geral: o verbo concorda com o sujeito em número
(singular / plural) e pessoa (1ª, 2ª e 3ª).

OBS.: Se o sujeito for composto e anteposto ao verbo, o verbo
ficará no plural.

Ex.:[As roupas e os sapatos] [estavam] sujos.

Se o sujeito for posposto ao verbo, o verbo ficará no
plural (concordância rígida) ou concordará com o núcleo mais
próximo (concordância atrativa).

Ex.: [Saíram] [o menino e os primos]. → concordância rígida

[Saiu] [o menino e os primos]. → concordância atrativa
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II – Regras especiais

a) Verbos impessoais → São os que não possuem sujeito,
ficando na terceira pessoa do singular.

• Verbos que indicam fenômenos da natureza.

Ex.: Anoiteceu rapidamente.
Choveu demais ontem.

• Verbos fazer, haver e estar quando indicam clima ou tempo
decorrido.

Ex.: No Rio de Janeiro faz verões quentíssimos.
Nossa, há mais de dez anos não o vejo!
Está muito calor aqui.
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• Verbo haver (culto) ou ter (informal), com o sentido de existir.

Ex.: Havia muitos interessados no emprego.
Tinha muitos interessados no emprego.

b) Verbos unipessoais → são verbos que possuem sujeito, mas
só admitem a terceira pessoa do singular ou do plural, como
ACONTECE, BASTA, CABE, COMPETE, CONSTA, CONVÉM,
CUMPRE, FALTA, IMPORTA, INTERESSA, OCORRE, PARECE,
RESTA, URGE, etc.

Ex.: Basta [um só erro].
Faltam [cinco dias] para as férias.
Aconteceram [muitos acidentes] no fim de semana. 
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c) Sujeito oracional

Se o sujeito for oracional, o verbo da oração principal ficará no
singular.

Ex.: Urge [que se tomem providências].
Ficou acertado [que as vantagens iriam acabar].
É certo [que todos devem estudar].

d) Aposto resumitivo

Se o sujeito composto for resumido por um aposto (pronome
indefinido), o verbo concordará com o aposto.

Ex.: [Diretores, políticos, sindicalistas, ninguém] se entendia!
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e) Pronome apassivador
Quando o verbo (VTD) estiver acompanhado do pronome
apassivador, concordará em número e pessoa com o sujeito, que
normalmente vem posposto ao verbo.

Ex.: Vendeu-se [o sítio].
Compraram-se [as balas de coco].

f) Símbolo de indeterminação do sujeito 
Quando o sujeito estiver indeterminado pelo pronome “se”, o
verbo (VL, VTI, VI) ficará sempre na terceira pessoa do singular.

Ex.: Ficou-se contente.
Obedeceu-se às regras do jogo.
Vive-se com conforto.


