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Adjetivo antes de
substantivos

Regra geral


Os adjetivos, artigos, pronomes e
numerais concordam em gênero e
número com o substantivo a que se
referem:
Adjetivos

Receitas orçamentárias

Artigos

Os memorandos

Pronomes

Estes processos

Numerais

Duas recomendações



Os servidores revelaram extrema
dedicação, empenho e esforço.
 Havia novas emendas e adendos
ao projeto.


*

Adjetivo após
substantivos


O adjetivo após substantivos de
gênero ou número diferentes
poderá concordar:
masculino plural (concordância
mais aconselhável);
 substantivo mais próximo.


CEGALLA. Domingos P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.

Se o adjetivo vier antes de dois ou
mais substantivos, concorda, em
geral, com o mais próximo:

Essa construção deve ser utilizada
com muito critério e cuidado.

Adjetivo após os
substantivos




A escolha desta ou daquela
concordância é facultativa.
Porém, em todos os casos, deve
subordinar-se às exigências da
eufonia, da clareza e do bom
gosto.
CEGALLA. Domingos P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.
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Substantivo com dois
adjetivos ou mais


Substantivo com dois
adjetivos ou mais

Quando 2 ou mais adjetivos se
referem ao mesmo substantivo
determinado por artigo, ocorrem
dois tipos de construção:

Art. Substantivo Adjetivo

As línguas inglesa e francesa...
 A língua inglesa e a francesa...

Art. Adjetivo

As

políticas

fiscal

e

monetária

A

política

fiscal

e

a monetária



CEGALLA. Domingos P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.

Concordância do
particípio


O particípio concorda em gênero e
número com o sujeito:
O

Prefeito avisou que invasões de
propriedades não serão permitidas.
candidatos foram convocados
conforme previsto no edital.

Concordância do
particípio


Cuidado com a tendência de
considerar o particípio invariável
quando colocado antes do substantivo
a que se refere:
 Será

lançada este mês a nova
campanha de vacinação.

 Os

 Superestimado

nas análises do
Banco Central, o PIB cresceu 0,9%
em 2012.

Dada a / Dado o


O particípio do verbo DAR, no
sentido de admitir, verificar, deve
concordar com o substantivo:




Dadas as circunstâncias
emergenciais, autorizo a
contratação em caráter excepcional.

Não existe a locução “dado a”

Adjetivos
compostos


Nos adjetivos compostos (ligados
por hífen), só o último elemento é
flexionado:
econômico-financeiras
político-sociais
 médico-cirúrgicos
 higiênico-sanitárias
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É necessário, é bom,
é proibido


Se o sujeito for acompanhado de
determinante (artigo, pronome),
a concordância é regular:

É necessário, é bom,
é proibido


É proibida a entrada.
Toda vitamina é boa para a saúde.
 É necessária muita paciência.

Quando o sujeito não estiver
determinado, essas expressões
ficam, preferencialmente, invariáveis:
É necessário apresentar título
eleitoral.
 É proibido fumar.
 Vitamina é bom para a saúde.







Bastante/
bastantes

Bastante/
bastantes

 Bastante,

como advérbio,
é invariável (= muito):

 Bastante,

como adjetivo, é
variável (= suficiente):

 As

decisões devem ser
bastante discutidas.

O

país não possui recursos
bastantes para as obras.

Anexo / Incluso


Como adjetivos, concordam com o
substantivo em gênero e número:


Seguem anexos os pareceres da
Assessoria Jurídica.



Remeto inclusa cópia do relatório.

Em anexo
O Manual de Redação da Presidência
prevê o seu uso:


A locução adverbial em anexo, como
é próprio aos advérbios, é invariável:



Encaminho as minutas em anexo.
Em anexo, enviamos os ofícios
protocolados.
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Em anexo
Manual de Redação e Estilo OESP:



Em anexo
Napoleão Mendes de Almeida:

Anexo não tem função de advérbio.
São incorretas as formas:

“É também do francês formar locuções
adverbiais com a preposição em
seguida de adjetivo; são espúrias
locuções como ‘em absoluto’, ‘em
definitivo’, ‘em suspenso’, ‘em anexo’,
‘em aberto’.”

“Anexo” envio a carta.
 “Em anexo”, envio a carta.




São corretas as formas:
Envio a carta anexa.
 A certidão está anexa aos autos.


Possível




Exceto / Menos


O mais, o menos, ... + possível:
 Os resultados foram o mais
promissores possível.

Sempre ficam invariáveis.
 Exceto:


Os mais, os menos, ... + possíveis:

tem função de preposição.
Promoveu todos os funcionários,
exceto os mais novos.

 Menos:

tem várias funções, mas
sempre é invariável.
 Havia menos pessoas no debate.

 Os

resultados foram os mais
promissores possíveis.

Não existe a forma “menas"

Mesmo / Próprio


Concordam com a palavra a que se
referem:



Decidiram a causa eles mesmos.
As próprias funcionárias desmentiram
o Ministro.

Por si só / sós


Concorda com a palavra a que se refere:
 Por

si só = singular

• Sua competência por si só
o recomenda para a função.
 Por

si sós = plural

• Os argumentos da defesa por si sós
não são suficientes para autorizar a
concessão da liminar.
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Haja vista



É expressão invariável.
Equivale a = tendo em vista




Haja vista os argumentos
apresentados, a Prefeitura suspendeu
a abertura da concorrência.

CONCORDÂNCIA VERBAL

A construção *haja visto é incorreta.

Sujeito simples

Regra geral
O verbo concorda com seu sujeito em
pessoa e número:



Verbo

Se o sujeito for simples (um núcleo),
com ele concorda o verbo em pessoa
e número, anteposto ou posposto:
Os servidores concordaram com a
proposta.
 Seguem as cópias dos documentos
solicitados.


O Chefe da Seção pediu maior assiduidade.
Sujeito

Sujeito composto
antes do verbo


Sujeito composto antes do verbo
O verbo vai para o plural,
concordando com todos os
núcleos:


O autor e o réu compareceram à
audiência.

Sujeito composto
depois do verbo


Sujeito composto depois do verbo
Flexiona-se o verbo no plural ou
concorda com o elemento mais
próximo:
Compareceram o autor e o réu à
audiência.
 Compareceu o autor e o réu à
audiência. (concordância atrativa)
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Verbo HAVER

Nome
geográfico

Os topônimos que estiverem
acompanhados de artigos flexionam
os verbos no plural:




Aula 4

Verbo haver empregado no
sentido de existir ou de tempo
transcorrido não se flexiona:
existir

Os Estados Unidos abriram novo
posto de atendimento do seu
Consulado em São Paulo.

Sem artigo, verbo concorda no
singular:






tempo


Minas Gerais possui grandes jazidas
de ferro.

Verbo TER




houvesse mais policiais nas
Se “tivesse”
ruas, a segurança aumentaria.

Também fica invariável na 3ª pessoa
do singular o verbo que forma
locução com os impessoais haver e
fazer:
Não pode haver rasuras neste
documento.
 No próximo mês, vai fazer cinco anos
que não ocorrem acidentes de
trabalho.


Verbo fazer empregado no sentido
de tempo transcorrido não se
flexiona:


Semana passada, fez três meses
que a CPI iniciou a apuração das
irregularidades.

Existir / Bastar /
Faltar / Restar

Locução verbal


Havia cinco anos que a obra foi
paralisada.

Verbo FAZER

Na língua padrão não se emprega
o verbo ter no sentido de
“existir”:


Nunca houve tantas multas de
trânsito em São Paulo



Não são invariáveis, devem concordar
com o sujeito:
Existiam muitas pessoas na sala.
Bastam alguns minutos de ginástica
por dia.
 Faltam cinco minutos para encerrar a
aula.
 Restam dois dias de prazo para
entregar as declarações.
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Voz Passiva Sintética

Verbo SER
Na indicação de hora, data ou distância,
o verbo ser concorda com a expressão
numérica.
É uma hora.
 São duas horas.
 É primeiro de julho.
 São quinze de julho. (Hoje, é dia quinze)
 É um quilômetro.
 São dez quilômetros.

= Verbo na 3ª p. + pronome SE
Ex.: Iniciou-se a aula.



* Só verbos transitivos diretos
podem ser usados na voz passiva

Pronome SE




É denominado pronome
apassivador por indicar que o
verbo está na voz passiva
sintética.

Pronome SE


Só é pronome apassivador quando
ligado a verbos transitivos
diretos.

Pronome SE


Para saber se a partícula se está na
função de pronome apassivador,
verifique se é possível construir a
mesma frase na voz passiva analítica:

Revogaram-se os decretos.
Os decretos foram revogados.

Verbo apassivado pelo pronome
SE deve concordar com o sujeito:


Vendem-se apartamentos
funcionais e residências oficiais.



Estipularam-se critérios para a
avaliação das propostas técnicas.

Pronome SE


Vendem-se apartamentos [...].
Apartamentos [...] são vendidos.



Estipularam-se critérios [...].
Critérios [...] foram estipulados.
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Pronome SE

Pronome SE

Arquivem-se os autos.

(Determino que) os autos sejam arquivados.

Intimem-se os interessados.

(Determino que) os interessados sejam
intimados.

Publiquem-se os editais.

(Determino que) os editais sejam publicados.

Expeçam-se os ofícios.

(Determino que) os ofícios sejam expedidos.

Citem-se os réus.

(Determino que) os réus sejam citados.

SE
(Índice de indeterminação do
sujeito)


SE
(Índice de indeterminação do
sujeito)

Verbo + se + preposição: verbo na 3ª
pessoa do singular






Assiste-se a mudanças radicais no
País. (E não *Assistem-se a...)



Precisa-se de homens corajosos para
mudar o País.
(E não *Precisam-se de...)



Expressões de
sentido quantitativo


Expressões de sentido quantitativo +
de + substantivo no plural
Concordância no singular ou no plural:
grande número de
 grande quantidade de
 parte de
 grande parte de
 a maioria de
 a maior parte de


Procedeu-se às análises dos
contratos.
Oficie-se aos interessados.
Não se obedeceu às normas do
edital.

Exemplos






A maioria dos acidentes ocorre (ou
ocorrem) em dias de chuva.
Um grande número de carros circula
(ou circulam) sem licenciamento.
A maior parte dos eleitores votou (ou
votaram) em branco.

8

Língua Portuguesa

Aula 4

Concordância do verbo
SER


O verbo e o predicativo concordam
com o sujeito.

Sujeito

Verbo SER concorda
com o predicativo


Predicativo

Se palavra ou locução de sentido
coletivo for o sujeito, o verbo SER
concorda com o predicativo:

A menina é bonita.
Os meninos são bonitos.



A maioria eram servidores de
repartições extintas.



A maior parte são pequenos
investidores.

Verbo SER concorda
com o predicativo




A maioria eram servidores de
repartições extintas.
era / eram
 A maioria dos servidores _________
de repartições extintas.

Verbo SER concorda
com o predicativo


Quando os demonstrativos tudo,
isto, isso, aquilo ocupam a função
de sujeito, o verbo SER concorda
com o predicativo:

A maior parte são pequenos
investidores.
 A maior parte dos investidores
______
é / são pequenos.

Verbo SER concorda
com o predicativo


O verbo SER fica no plural quando:
o sujeito é nome de coisa, no
singular;
 o predicativo é substantivo no plural.


A

principal falha foram as
manifestações extemporâneas.



Tudo são comemorações no
aniversário do município.



Isso são as possibilidades concretas
de solucionar o problema.

Expressões é muito, é
pouco, é suficiente...
Nas expressões é muito, é pouco, é
mais de, é menos de, é suficiente, cujo
sujeito exprime quantidade, preço ou
medida, o verbo SER fica no singular:
Três semanas é muito.
 Duas horas é pouco.
 Trezentos mil é mais do que preciso.
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Um e outro



O substantivo fica no singular.
O verbo pode empregar-se no plural
ou no singular.

Nem um nem outro



O substantivo fica no singular.
O verbo é empregado no singular.
Nem um nem outro deputado
registrou o voto.
 Suspeita-se que nem uma nem outra
testemunha disse a verdade.


Um e outro decreto trata/tratam da
mesma questão.
 Um e outro argumento
consta/constam do voto do ministro


BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa.
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa.

Um ou outro


O substantivo e o verbo ficam no
singular:

Um dos que


 Um

ou outro deputado
compareceu ao Plenário.
 Uma ou outra opção acabará por
prevalecer.

No emprego da locução “um dos
que”, admite-se dupla sintaxe:
verbo no singular ou no plural


Um dos fatores que influenciaram
(ou influenciou) a decisão foi a
urgência de obter resultados
concretos.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa.

Numerais
Os numerais são invariáveis, exceto:
um / uma
dois / duas
 as centenas acima de cem



CONCORDÂNCIA DOS
NUMERAIS

duzentos / duzentas
trezentos / trezentas (...)
 novecentos / novecentas
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Numerais

Numerais

Milhar, milhão, bilhão, trilhão, etc.
têm emprego como substantivos e
são palavras masculinas:
o
o
o
o


milhar
milhão
bilhão
trilhão



Os milhares de pessoas...



Duzentos milhões de cabeças de
gado...



Trezentos bilhões de bactérias...



Um trilhão de estrelas...

Numerais


Com números de 1,1 a 1,9, milhão,
bilhão, trilhão ficam no singular:
•

1,1 milhão de pessoas

•

1,4 bilhão de dólares

•

1,9 trilhão de reais

Numerais



O verbo deve ser empregado no plural:


Em 2002, 1,1 milhão de pessoas foram
atendidas pelo programa.



Foram gastos 1,9 milhão de reais na
obra.

Porcentagem


Regra Geral: concordar o verbo
com o termo que especifica a
referência numérica.

Porcentagem


Porcentagem + substantivo singular
 verbo no singular:


Vinte por cento dos processos foram
julgados.
 Treze por cento do lucro da empresa
será dividido entre os funcionários.


Segundo se constatou, 13% do eleitorado
votou no candidato da oposição.
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Porcentagem


Porcentagem + substantivo plural 
verbo no plural:

Porcentagem


Segundo se constatou, 13% dos eleitores
votaram no candidato da oposição.



Quando o verbo vier anteposto ao
número percentual, a concordância
será feita com o número:
 Estão
 Está

Porcentagem


Porcentagem

Um por cento leva o verbo para o
singular





Apenas 1% dos alunos faltou ao exame.
Mais de 1% das pessoas foi atingido
pela doença.

A concordância faz-se com o número


Um quinto da população aprovou...



Três quartos dos candidatos foram
reprovados...



Na época dos políticos biônicos,
um terço dos senadores era nomeado e
dois terços eram eleitos pelo povo.

Se o sujeito exprimir porcentagem,
o verbo concordará com o numeral



Número fracionário


perdidos 50% da mercadoria.
perdido 1% da mercadoria.

Oitenta por cento obtiveram aprovação.
Um por cento abandonou o curso.

Ambos


Ambos significa “os dois”.



Seguido de substantivo, exige artigo.



Concorda em gênero com o substantivo
a que se refere:
Ambas as casas ruíram.
Ambos os contratos foram encerrados.
 Senado e câmara dos deputados, ambos
votaram...
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