
 

Aula 
58A Concordância Nominal II 

Além das anteriores há relações de concordância nominal que requerem atenção. 
BASTANTE - BASTANTES 
Quando adjetivo, será variável, e quando advérbio, será invariável 
Ex.: Há bastantes motivos para sua ausência. (adjetivo = Muitos) 
Ex.: Os alunos falam bastante. (advérbio de intensidade = Muito) 

ANEXO, INCLUSO, OBRIGADO, MESMO, PRÓPRIO 
São adjetivos que devem concordar com o substantivo a que se referem. 
Ex.: A fotografia vai anexa. / Ex.: Os documentos seguem anexos  

Atenção: Quando precedido da preposição em, é invariável. Ex.: A fotografia vai em anexo. 

Ex.: Envio-lhes, inclusas, as certidões. / Segue o documento incluso. 
Ex.: A professora disse: muito obrigada. / O professor disse: muito obrigado. 
Ex.: Ele mesmo fará o trabalho. / Ela mesma fará o trabalho. 

Atenção: “Mesmo” pode ser advérbio quando significa realmente, de fato. Será, portanto, 
invariável. Ex.: Maria viajará mesmo para Os Estados Unidos.  

Ex.: Ele próprio fará o pedido. / Ela própria fará o pedido. 

PALAVRAS QUE VARIAM ENTRE ADVÉRBIO E ADJETIVO 
São palavras que variam seu comportamento, funcionando ora como 
advérbios (sendo assim invariáveis), ora como adjetivos (variáveis). 
Ex.: Os homens eram altos. / Os homens falavam alto. 
Ex.: Poucas pessoas vieram hoje. / Ela ganha pouco pelo seu trabalho. 
Ex.: Os sapatos estão caros. / Os sapatos custam caro. 
Ex.: A água é barata. / A água custa barato. 
Ex.: Viajaram por longes terras. / Eles vivem longe. 
Ex.: Eles são homens sérios. / Eles falavam sério. 
Ex.: Muitos homens morreram na guerra. / João estuda muito. 
Ex.: Ele não usa meias palavras. / Estou meio gorda. (= Um pouco) 
Ex.: As crianças ficaram sós (=sozinhas). / A criança ficou só. (advérbio) 
/ Depois da briga, só restaram copos e garrafas quebrados. (advérbio) 

Atenção: A locução adverbial “a sós” é invariável. Ex.: Preciso falar a sós com ele. 

É NECESSÁRIO, É PROIBIDO 
Só variam se o sujeito vier precedido de artigo ou outro determinante. 

Ex.: É proibido entrada de estranhos. / É proibida a entrada de estranhos. 
Ex.: É necessário chegar cedo. / É necessária sua chegada. 

MENOS, ALERTA 
São sempre invariáveis. 
Ex.: Havia menos pais na reunião. / Havia menos mães na reunião. 
Ex.: O aluno ficou alerta. / Os alunos ficaram alerta. 

 
01. Preencha as lacunas abaixo com a palavra correta: 
a) A garota parece (XXX) confusa. (meio/meia) 
b) Comemos (XXX) pizza durante o rodízio com amigos. (meio/meia) 
c) - (XXX) por ajudar-me nesta tarefa - disse o garoto. (obrigada/obrigado) 
d) São (XXX) as reclamações sobre as mudanças. (bastante/bastantes) 
e) Agora estamos (XXX), pois a pendência está solucionada. (quite/quites) 
f) Por hoje já basta, pois estamos (XXX) cansadas. (bastante/bastantes) 
g) (XXX) estão todas as despesas. (incluso/Inclusas) 
h) Perdemos (XXX) chances de mostrarmos nosso talento. (bastante/bastantes) 
i) Ela (XXX) confirmou a realização do encontro. (mesmo/mesma) 
j) Segue em (XXX) os documentos solicitados. (anexo/anexos) 
k) Ela ficou (XXX) preocupada com a notícia. (meio/meia) 
l) Muito (XXX), querido, falou-me emocionada. (obrigada/obrigado) 
m) (XXX), remeto-lhes nossas últimas fotografias. (Anexos/Anexas) 
n) Estou (XXX) com o serviço militar. (quite/quites) 
o) As fotografias seguem em (XXX). (anexo/anexa) 

02. Complete as frases com palavras abaixo adaptando-as ao contexto. 
Mesmo – proibido – necessário – barato – longe – meio – só 

Minha mãe (XXX) faz compras no mercado, apesar de ter sido (XXX) pelo 
médico de fazer esforço. É (XXX) que ela descanse, mas quando ela encontra 
mercadorias (XXX), ela vai até mercados (XXX). Eu fico (XXX) brava, porque 
ela não entende que (XXX) queremos o bem dela. 

03. Leia atentamente o quadrinho ao lado e responda: 
a) Explique por que o homem disse que o nome Osmar 
é um erro de concordância? 
b) Pelo raciocínio do personagem, como deveria ser a 
pronúncia desse nome? 
c) Você concorda que a pronúncia do nome deveria 
mudar? Justifique sua resposta. 
d) Havia bastante montanhas naquela região. 

04. Analise a frase: “As pessoas se sentem menas seguras, e ficam alertas o 
tempo todo nas grandes cidades”. Corrija a frase e justifique as alterações. 


