
 

Aula 
57A Concordância Nominal I 

A concordância nominal se baseia na relação entre um substantivo (ou 
pronome, ou numeral substantivo) e as palavras que a ele se ligam para 
caracterizá-lo. Como regra geral, na concordância nominal o adjetivo, o artigo, o 
numeral adjetivo e o pronome adjetivo concordam em gênero e número com o 
nome a que se referem. 

Ex.: Aqueles dois meninos estudiosos / leram / o livro antigo. 

CASOS PARTICULARES 

Um adjetivo referindo-se a mais de um substantivo 

1. Quando o adjetivo vier anteposto aos substantivos a que se refere, deverá 
concordar com o substantivo mais próximo. 

Ex.: Escolheste má hora e lugar.   /   Ex.: Escolheste mau lugar e hora. 

Quando o adjetivo anteposto funcionar como predicativo (do sujeito ou do objeto), poderá 
concordar com o substantivo mais próximo (conforme a regra), ou ir para o plural. 
Ex.: Estava calmo o aluno e a aluna. / Ex.: Estavam calmos o aluno e a aluna. 

Se o adjetivo anteposto referir-se a nomes próprios, o plural será obrigatório. 

Ex.: As simpáticas Lúcia e Luciana são irmãs. 

2. Quando o adjetivo vier posposto aos substantivos a que se refere, haverá 
duas opções de concordância: 

a) o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo: 

Ex.: Encontramos um jovem e um homem preocupado. 
              (ambiguidade: O jovem não estava preocupado?) 

b) O adjetivo vai para o plural, concordando com todos os substantivos: 

Ex.: Encontramos um jovem e um homem preocupados. 

Quando se opta pela concordância no plural, é preciso levar em conta que, se pelo 
menos um dos substantivos for masculino, o adjetivo irá para o masculino plural. 
Ex.: Encontramos uma menina e um homem preocupados. 

Evidentemente, o adjetivo concordará apenas com o último substantivo se 
apenas ele estiver sendo qualificado. 

Ex.: Comeu peixe e laranja madura.  /  Ex.: Da janela avistava sol e mar azul. 

Se o adjetivo posposto aos substantivos funcionar como predicativo do sujeito, 
o plural será obrigatório. 

Ex.: O aluno e a aluna estão reprovados. 

 
01. Leia a tirinha abaixo e responda: 

 
a) O primeiro quadrinho possui erros de concordância nominal? Reescreva-o. 
b) O segundo quadrinho possui erros de concordância nominal? Reescreva-o. 
c) Explique o aspecto humorístico da tirinha. 
02. Leia o texto e responda: 

Rebu no cemitério 
O que era um drama silencioso e pessoal ganhou, nos últimos meses, um 

tom político. Afinal, onde devem ser enterrados os animais de estimação?  
Hoje, na Grande São Paulo, já encontramos vários cemitérios de pets. Isso 

é uma mudança nas relações afetivas: Esses animais são trazidos para dentro 
de casa e criados como filhos. Vereadores paulistanos aprovaram que os 
animais domésticos e considerados membros da família sejam enterrados nos 
jazigos de seus donos, nos cemitérios municipais.  

Reescreva o texto trocando as palavras destacadas por: 
tristeza; semana; visão; bichinho; necrópoles; hábito; criaturas; fofura; cova; dono 
03. Escolha o termo que completa a frase e justifique sua resposta. 
a) As pessoas foram tomadas de uma alegria, esperança e emoção (XXX) na 
abertura dos jogos olímpicos. (contagiante / contagiantes) 
b) Saí ontem com (XXX) André e Beatriz. (os campeões / o campeão)  
c) A mulher e o homem pareciam (XXX). (assustado / assustados) 
d) Os alunos consideraram (XXX) o simulado e a redação. (difícil / difíceis) 
e) A sala e o quarto estavam (XXX). (desarrumada / desarrumado / desarrumados) 
f) Perdi a primeira e a segunda (XXX). (aula / aulas) 
g) Visitei uma exposição de quadros e esculturas (XXX). (raras / raros) 
h) Discutimos outro (XXX). (caso inexplicáveis / casos inexplicáveis / caso inexplicável) 
04. Amplie as frases abaixo inserindo palavras determinantes ao substantivo destacado. 
a) Mulher lutou para criar seus filhos. d) Comprei vaso e tigela. 
b) Encontrei casa para alugar.  e) Ela está vestindo camisa e shorts. 
c) Laranjas estavam em promoção.  f) Gosto muito de filmes e séries. 


