
 

Aula 
59A Concordância Verbal I 

Concordância verbal é a relação sintática estabelecida de forma harmônica 
entre sujeito e verbo. Observe os casos abaixo: 

Ex.: Aquele menino estudioso / entregou / o livro na biblioteca. 
                Sujeito no singular           Verbo no singular 
Ex.: Aqueles dois meninos estudiosos / entregaram / o livro na biblioteca. 
                          Sujeito no plural                         Verbo no plural 
Ex.: Eu cheguei. (1ª pessoa do singular) / Tu chegaste. (2ª pessoa do singular) 
Ex.: O aluno chegou. (3ª pessoa do singular) / Os alunos chegaram. (3ª pessoa do plural) 

SUJEITO COMPOSTO 
Quando o sujeito é composto, o verbo deve ir para o plural. 

Ex.: O mapa e o dicionário chegaram. / O filho e o neto abraçaram a senhora. 

Se o sujeito composto vier posposto ao verbo, este poderá concordar com o 
núcleo mais próximo (concordância atrativa). 

Ex.: Chegou o mapa e os dicionários. / Falharam as previsões e o cálculo. 

Há casos, porém, em que o sujeito composto, mesmo anteposto ao verbo, 
admite o verbo no singular: 

a) quando os núcleos são sinônimos ou quase sinônimos. 
Ex.: O rancor e o ódio deixou-o transtornado. 

b) quando os núcleos vierem dispostos em gradação. 
Ex.: Uma indignação, uma raiva profunda, um ódio sem reservas apossou-se dele. 
c) quando os núcleos do sujeito composto são infinitivos. 
Ex.: Trabalhar e estudar fazia dele um homem feliz. 

Caso os infinitivos exprimam ideias opostas, ocorrerá o plural. 

Ex.: Rir e chorar se alternam em seus dias de luto.  

Sujeito composto formado de pessoas diferentes 

Quando o sujeito composto é formado de pessoas diferentes e entre elas há 
primeira pessoa, o verbo irá obrigatoriamente para a primeira pessoa do plural. 

Ex.: Eu, tu e ele resolvemos o exercício. (= Nós resolvemos...) 

No caso de o sujeito composto ser formado de segunda e terceira pessoa, o 
verbo poderá ir para a segunda ou para a terceira pessoa do plural. 

Ex.: Tu e teu colega chegastes cedo. (= Vós chegastes...) 
Ex.: Tu e teu colega chegaram cedo. (= Vocês chegaram...) 

Núcleos do sujeito ligados por ou 
Quando os núcleos do sujeito vierem ligados pela conjunção ou, vamos 
distinguir dois casos: 

a) se a conjunção ou tiver valor excludente, o verbo ficará no singular. 
Ex.: Roma ou Viena, será a sede das próximas Olimpíadas. 

b) se a conjunção ou não tiver valor excludente, o verbo irá para o plural. 
Ex.: Roma ou Viena, serão excelentes locais para as próximas Olimpíadas. 

 
01. Leia o texto abaixo e responda: 

Crianças do RN perdem as digitais na quebra da castanha de caju 
Meninos e meninas têm as mãos queimadas por ácido e perdem as digitais dos 

dedos no processo de quebra da castanha de caju. Mesmo após denúncias, o problema 
persiste no Rio Grande do Norte. 

Passado um primeiro momento de grande arrancada na prevenção e eliminação 
do trabalho infantil no Brasil, do início dos anos 1990 a meados dos anos 2000, o país 
enfrenta um novo desafio para manter o ritmo de queda. 

Enquanto a primeira fase foi marcada pela retirada de crianças e adolescentes das 
cadeias formais de trabalho, o novo desafio são as piores formas de exploração, como o 
processamento da castanha, que o poder público tem mais dificuldade de erradicar. O 
trabalho informal e precário atinge especialmente os adolescentes e jovens e está 
relacionado à evasão escolar e à falta de alternativas oferecidas pelo mercado. 

(http://blogtdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2013/09/20/criancas-do-rn-perdem-as-di...) 
a) No título “Crianças do RN perdem as digitais...” justifique por que o verbo 
está no plural. 
b) No primeiro parágrafo, quem é o sujeito do verbo “persiste”? 
c) No trecho “o novo desafio são as piores formas de exploração”, por que o 
verbo em destaque está no plural? 
d) No trecho “está relacionado à evasão escolar” Encontre o sujeito e explique 
por que o verbo está no singular. 
02. Explique por que a concordância do verbo destacado está certa ou errada: 
a) Ou o frango ou o macarrão me fez passar mal no almoço de ontem. 
b) A raiva e o choro daquela mulher assustou a todos. 
c) Tu e ele deve ser cuidadosos na estrada. 
d) A alegria e o entusiasmo era contagiante. 
e) Ou pizza ou lanche parece boas escolhas para o cardápio. 
f) Rir e chorar fazem parte de nossas vidas. 
g) Dormiu o bebê e a mãe. 
h) Nem o suco de maracujá nem o sedativo conseguiu me acalmar. 
i) Motoristas de ônibus, motoristas de caminhão, ninguém aderiu à greve. 

03. Passe para o plural: “Na audiência, estava presente o juiz e o advogado, para 
discutir a evidência que incriminava o réu, acusado de furtar a loja.” 


