
 

Aula 
60A Concordância Verbal II 

Além das regras gerais, existem casos especiais em que a concordância verbal 
segue regras específicas. Observe alguns casos que selecionamos abaixo: 

O SUJEITO É UM COLETIVO 
Quando o sujeito é um coletivo, o verbo acompanha o número do substantivo. 

Ex.: O bando perturbou a cidade. / Os rebanhos foram vacinados. 

Se o coletivo singular vier especificado por um adjunto plural, o verbo pode ficar 
no singular (conforme a regra geral), ou ir para o plural. 

Ex.: A multidão de fanáticos torcedores aplaudiu (ou aplaudiram) a jogada. 

Esse procedimento deve ser aplicado também com as expressões partitivas 
(parte de, metade de, uma porção de, a maior parte, etc.). 

Ex.: Grande parte dos alunos veio (ou vieram) para a escola. 

NOMES QUE SÓ SE USAM NO PLURAL 
Quando o sujeito é um nome que só se usa no plural e não vem precedido de 
artigo, o verbo fica no singular. Caso venha antecipado de artigo, o verbo 
deverá estar no mesmo número em que estiver o artigo. 

Ex.: Minas Gerais produz muito leite. / As Minas Gerais produzem muito leite. 

Ex.: Férias faz bem. / As férias fazem bem. 

Ex.: Pêsames não traz conforto. / Os pêsames não trazem conforto. 

Ex.: Os Estados Unidos enviaram poderoso reforço. / O Amazonas fica longe. 

O SUJEITO É O PRONOME RELATIVO QUE E QUEM 
Quando o sujeito é o pronome relativo que, o verbo concorda com o 
antecedente do pronome relativo. 
Ex.: Fui eu que falei.  /  Foste tu que falaste. / Foi o menino que falou. 
Ex.: Fomos nós que chamamos.   /   Foram eles que chamaram. 

Quando o sujeito é o pronome relativo quem, o verbo deve ficar na terceira 
pessoa do singular, concordando com o pronome. 
Ex.: Fui eu quem falou.  /  Foste tu quem falou. / Foi o menino quem falou. 
Ex.: Fomos nós quem chamou.   /   Foram eles quem chamou. 

O SUJEITO É MAIS DE UM / MAIS DE DOIS 
Quando o sujeito é formado pelas expressões mais de um, mais de dois, o 
verbo deverá estar no mesmo número do numeral dessas expressões. 

Ex.: Mais de um aluno faltou. / Mais de dois alunos faltaram. 

Há, dois casos em que a expressão mais de um exige verbo no plural: 
a) quando vier repetida. Ex.: Mais de um aluno e mais de um professor faltaram. 
b) quando o verbo indicar reciprocidade. Ex.: Mais de um pedestre esbararam-se. 
O SUJEITO É ALGUNS DE NÓS / POUCOS DE NÓS 
Quando o sujeito é formado de um pronome indefinido no plural (alguns, 
poucos, muitos, quantos, quais, etc.), seguido dos pronomes retos nós ou vós, 
o verbo concordará com o pronome indefinido plural ou com o pronome reto. 
Ex.: Alguns de nós saíram (ou saímos). / Quais de vós lestes (ou leram) o artigo? 
Ex.: Muitos dentre nós resolveram (ou resolvemos) o problema. 

É importante notar que, se o pronome indefinido estiver no singular, o verbo 
ficará obrigatoriamente no singular, concordando com ele. 
Ex.: Algum de nós resolveu o problema. Ex.: "Qual de vocês dois fez isso?" 

 
01. Leia este trecho de notícia: 

“A Polícia Federal investiga os suspeitos de terem ajudado na fuga para 
o Paraguai e a Argentina. A polícia desses países não puderam prendê-
los porque o governo brasileiro não fez pedido formal de captura”. 

a) No texto, há um erro de concordância. Reescreva o trecho corretamente. 
b) Explique a possível causa desse erro. 
02. Complete fazendo a devida concordância do verbo entre parênteses. 
a) A multidão aglomerada na avenida (XXX) o trânsito. (atrapalhar) 
b) Livros, apostilas, revistas, nada (XXX); tudo foi destruído. (escapar) 
c) O bando de meninos (XXX). (correr) 
d) Os Emirados Árabes (XXX) uma grande quantidade de petróleo. (produzir) 
e) Santos (XXX) uma cidade litorânea. (ser) 
f) Um dos melhores marceneiros (XXX) essas lindas cadeiras. (fazer) 
g) Qual desses pontos turísticos (XXX) mais os turistas? (encantar) 
03. Reescreva as frases abaixo corretamente, justificando as alterações. 
a) Rebelião de presidiários revoltaram a população. 
b) Os Lusíadas são uma obra de grande importância da literatura portuguesa. 
c) O rio Solimões recebem esse nome devido aos povos que habitavam as suas margens. 
d) Foram os médicos que prescreveu o remédio. 
e) Estão faltando mais de um biscoito no pote. 
f) Foram os meninos quem comeram. 
g) Vários de nós não foi bem na prova. 
h) Quero saber qual dos meus filhos deixaram este prato sujo na pia. 
04. Passe a frase para o plural observando a concordância verbal. 
“Existe aquele que acredita que algum de nós trouxe alegria para sua vida.” 


