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Concordância verbal: expressões partitivas, aproximativas e verbo 

“ser” 

 

Resumo 

 

A regra básica da concordância verbal, como vimos anteriormente, é o fato do verbo concordar com o sujeito. 

Entretanto, por conta do amplo uso da língua portuguesa, há algumas particularidades e exceções, que 

veremos abaixo: 

 

Expressões partitivas 

As expressões partitivas caracterizam, como o próprio nome diz, uma parte ou quantidade de algo, como “a 

maior parte”, “mais da metade”, “menos da metade”.Vejamos alguns exemplos de frase: 

 

A maior parte dos funcionários votou para a diminuição de carga horária. 

A maior parte dos funcionários votaram para a diminuição de carga horária. 

 

Você saberia dizer por que as duas frases acima estão corretas? A explicação é esta: quando o sujeito é 

formado por uma expressão partitiva (“a maior parte”, “mais da metade”) acompanhada de um especificador 

no plural (“dos funcionários”), o verbo pode ser conjugado das duas formas.  

 

 

Expressões aproximativas  

As expressões numéricas aproximativas podem ser “mais de”, “menos de”, “cerca de” e, diferentemente das 

expressões partitivas, terão seu verbo concordado com o numeral. 

 

Mais de mil pessoas foram ao casamento. 

 

Neste caso, “mil” é plural, por conter mais de uma pessoa. Logo, o verbo é conjugado, também, no plural.  

 

Verbo “ser” 

No caso do “verbo ser”, a concordância verbal pode ser feita de acordo com o sujeito ou predicativo do sujeito. 

● Concordância do verbo “ser” com o predicativo do sujeito 

São seis da tarde 

Minha vida foram só desamores 

 

Note que, para a primeira situação, o verbo irá concordar com o numeral. Quando o verbo “ser” estiver ligando 

dois substantivos comuns (“vida” e “desamores”), deve concordar com o plural. 

 

● Concordância do verbo “ser” com os pronomes. 
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Quando o estiver ligando um pronome reto e um substantivo, a concordância ocorrerá com o pronome reto, 

independentemente de sua função sintática.  

Eu fui uma boa atriz. 

Os culpados somos nós. 

Minha esperança foste tu. 

 

Se estiver ligando um outro pronome a um substantivo: 

Na infância, tudo são sorrisos. 

Aquilo foram preocupações à toa. 

Eu fui uma boa atriz. 

 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-concordancia-verbal-expressoes-partitivas-aproximativas-verbo-ser-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=portugues&utm_term=concordancia
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Exercícios 

 

1. A frase em que a concordância está de acordo com o padrão culto escrito é: 

a) o povo daquela cidade ribeirinha, diante da previsão de enchente, mobilizaram-se no sentido de 

reforçar os diques recém-construídos. 

b) A principal associação que temos neste bairro também defendem a abertura das escolas no fim-

de-semana para o lazer das crianças. 

c) Não sei como aquela gente é tão receptiva, vivendo numa região tão inóspita e carente de 

qualquer apoio estatal. 

d) O grupo escolhido para apresentar o projeto foram tão bem sucedidos que o técnico aprovou o 

início dos trabalhos. 

e) Com relação àquele minúsculo exército que lhe destruíram as roseiras em poucas horas, nada 

havia a fazer senão admirar sua organização. 

  

 

2. Observe a concordância verbal nas frases a seguir e assinale a alternativa correta: 

I. Qual de nós contaremos a verdade? 

II. Boa parte dos funcionários recebeu aumento salarial. 

III. No relógio da escola bateu dez horas, foi quando os alunos saíram para o recreio. 

IV. Não devem haver muitas áreas verdes neste bairro. 
 

a) Somente a frase I está correta. 

b) Somente a frase II está correta. 

c) As frases I e II estão corretas. 

d) As frases II e III estão corretas. 

e) As frases III e IV estão corretas. 

 

 

3. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal: 

a) Soava seis horas no relógio da matriz quando eles chegaram. 

b) Apesar da greve, diretores, professores, funcionários, ninguém foram demitidos. 

c) José chegou ileso a seu destino, embora houvessem muitas ciladas em seu caminho. 

d) Fomos nós quem resolvemos aquela questão. 

e) O impetrante referiu-se aos artigos 37 e 38 que ampara sua petição. 
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4. A única frase em que NÃO há erro de concordância verbal é: 

a) É da maioria dos estudantes que depende, pelo que nos falaram os professores, as alterações do 

calendário escolar. 

b) Acredito que deve haver, ao que tudo indica, acomodações para mais de um terço dos 

convidados.  

c) Se tiver de ser decidido, no último instante, as questões ainda não discutidas, não me 

responsabilizo mais pelo projeto.  

d) houvesse sido mais explícitos com relação às normas gerais, os coordenadores de programa 

teriam evitado alguns abusos.  

e) Será que não foi suficiente, neste tempo todo, as provas de fidelidade que lhes demos?   
 

 

5. Assinale a concordância verbal ERRADA: 

a) Já é uma hora da tarde e ele ainda não chegou. 

b) Fazia três anos que ele viajara para Belém. 

c) Na reunião só havia cinco representantes do Sindicato. 

d) Existe pelo menos mais três documentos guardados. 

e) Qual dos três cientistas ganhará o prêmio este ano? 

 

 

6. Quanto ao uso dos verbos "haver" e "existir", assinale a alternativa correta. 

a) Mas devem haver aqueles que a enxergam com otimismo. 

b) Mas deve haver aqueles que a enxergam com otimismo 

c) Mas devem existirem aqueles que a enxergam com otimismo. 

d) Mas devem haverem aqueles que a enxergam com otimismo 

e) Mas deve existir aqueles que a enxergam com otimismo. 

 

 

7. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. 

a) Queria voltar a estudar, mas faltava-lhe recursos para tanto 

b) Foi então que começaram a chegar um pessoal estranho. 

c) Outras razões, certamente, deve haver para ele ter desistido. 

d) Não haviam exceções neste caso, mas houveram em outros. 

e) Basta-lhe dois ou três dias para resolver isso. 
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8. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal: 

a) Soava seis horas no relógio da matriz quando eles chegaram. 

b) Apesar da greve de diretores, professores e funcionários, ninguém foi demitido. 

c) José chegou ileso ao seu destino, embora houvessem muitas ciladas em seu caminho. 

d) O advogado referiu-se aos artigos 37 e 38 que ampara sua petição. 

 

 

9. A opção em que há erro de concordância verbal, segundo as normas da língua culta, é: 

a) Descobriram-se muitos inventos novos na última década. 

b) É preciso que se realizem esforços para se atingir um plano de desenvolvimento integrado. 

c) Foi necessário que se estendesse as providências até alcançar os menos favorecidos. 

d) Nada se poderia realizar sem que se tomassem novas medidas. 

e) Desenvolveu-se o novo projeto de que todos estavam necessitados. 

 

 

10. Considere o trecho e as afirmações, para responder a esta questão. “Quase metade das grandes 
descobertas científicas surgiu não da lógica, do raciocínio ou do uso de teoria, mas da simples 
observação.” 
Afirma-se:  

I. a norma culta admite também o emprego de surgiram, na frase, concordando com descobertas 

científicas;  

II. na substituição de “quase metade” por “cinquenta por cento”, torna-se obrigatória a 

concordância no plural: surgiram;  

III. flexão no singular (surgiu) decorre da concordância com a palavra mais próxima do verbo (lógica), 

núcleo do sujeito composto.  

 

Dessas afirmações, somente:  

a) I está correta.  

b) II está correta.  

c) I e II estão corretas.  

d) I e III estão corretas.  

e) II e III estão corretas. 
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Gabarito 

 

1. C 

A alternativa correta é a “c” por ocorrer a concordância entre os sujeitos e os verbos da oração.  

A: “mobilizar” tem que concordar com “povo”; 

B: “principal ação” deve concordar no singular com “defender”; 

D: “O grupo” deve estar de acordo com “foi”, no singular; 

E: “O músculo” deve estar concordando com o verbo “destruir”, neste caso, no singular.    

 

2. B 

I: Qual de nós contará a verdade? II: correta. III: bateram dez horas. IV: Não deve haver.  

 

3. D  

O verbo “soava” deve estar em concordância com as horas apresentadas, estando, então, no plural.   

O verbo “foram” não está concordando com “ninguém”. 

Haver deve estar no singular, por estar no sentido de existir.  

A concordância de 37 e 38 devem estar de acordo com os núcleos.  

 

4. B 

I: dependem. III: decididas. IV: “explícitos” deveria estar no singular. V: foram suficientes 

 

5. D 

O verbo “existir” necessita estar no plural para concordar com o restante da frase “três documentos”.  

 

6. B 

O verbo “dever” necessita estar no singular, por concordar com o verbo no infinitivo.  

 

7. C 

Como na alternativa acima, o verbo necessita estar no singular por estar concordando com o verbo no 

infinitivo.  

 

8. D  

Os artigos 37 e 38 estão no plural, dessa forma o verbo “ampara” necessita estar em concordância 

com a quantidade de artigos, “amparam”.  

 

9. C 

“estendesse” deveria estar concordando com “providências’, portanto, no plural.  

 

10. C 

I. Correta. A concordância verbal em expressões partitivas é opcional, podendo se relacionar com o 

núcleo metade ou com o termo mais próximo, descobertas.  

II. Correta. Nesse caso, o verbo concorda com a expressão numérica da porcentagem.  

III. Incorreta. A concordância não se dá com lógica, que sequer faz parte do sujeito. 

 

 


