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i. Concordância verbal 

 

A concordância verbal é a relação entre verbo e sujeito que visa a harmonia entre os dois termos para 

conformar-se ao número e à pessoa do sujeito. A concordância evita a repetição do sujeito, que pode ser 

indicada pela flexão verbal a ele ajustada.  Observe as regras gerais:  

 

• Regra básica 

Como vimos acima, o verbo, termo essencial em uma oração, concorda com o sujeito em número e pessoa. 

Mas, o que são esses atributos? Vejamos abaixo: 

 

Quanto à pessoa: 

a) Sujeito simples: O verbo concorda com o sujeito, sendo singular ou plural, e pode estar colocado antes 

ou depois do sujeito. 

Exemplo: O menino é um jogador extraordinário 

Menino: Sujeito simples 

É: Verbo 

Lembre-se: Quando o sujeito for formado por substantivo coletivo ou expressão quantitativa, prevalece a 

concordância no singular. 

 

b) Sujeito Composto: Neste caso, verbo é colocado em sua forma plural e o sujeito composto de elementos 

de 

3ª pessoa gramatical. 

Exemplo: Estão em reunião o presidente, os ministros e os deputados. 

O presidente, os ministros e o deputado: Sujeito composto 

Estão: Verbo no plural 

 

• Casos gerais: 

- Verbos impessoais 

Nas orações sem sujeito o verbo assume a forma da 3ª pessoa do singular. Os principais verbos impessoais 

são  

a) verbo haver (com sentido de existir),  

b) verbo fazer (indicando tempo decorrido)  

c) verbos que indicam fenômenos da natureza, como os verbos chover, nevar, ventar, anoitecer, escurecer, 

entre outros.  

Exemplo: Não o vejo faz dias; Por isso cuidado, meu bem, há perigos na esquina da rua (Elis Regina) 

 
• Casos especiais:  

 

- Expressões partitivas 

a) Porcentagem: o verbo concorda com o número expresso. 

Exemplo: 1% dos alunos veio à aula. 

                      3% dos alunos vieram à aula.  

 

b) Quando o sujeito é formado por expressões partitivas (parte de, o resto de, metade de, uma porção de, 

etc) e um substantivo ou pronome plural, o verbo pode ir para o singular ou plural. Podemos deixar o verbo 
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no singular para destacar o conjunto como uma unidade, ou deixar no plural para evidenciar os vários 

elementos que compõem o todo.  

Exemplo: A maior parte das meninas já não brinca mais de boneca.  

 

Quando o sujeito indicar quantidade aproximativa, é formado um número plural anteposto das expressões 

cerca de, mais de, menos de, entre outras. Assim, o verbo vai normalmente para o plural.  

Exemplo: Ainda assim, restavam cerca de cem reais na carteira. 

 

-  

• Há casos em que  o verbo concorda com o predicativo. São eles:  

a) nas orações começadas pelos pronomes interrogativos substantivos quem? e que?.  
Exemplo: Quis saber quem eram meus irmãos e o que faziam.  

 

b) quando o sujeito do verbo  ser  é um dos pronomes  isto, isso, aquilo, tudo ou o(=aquilo) e o predicativo 

vem expresso por um substantivo no plural. 
Exemplo: Tudo aquilo eram indícios da idade.  

 

c) quando o sujeito é uma expressão de sentido coletivo, como  o resto, o mais: 
Exemplo: O resto são atributos sem importância (M. Torga)  

 

d) Nas orações impessoais: 
Exemplo: Eram quase onze horas.  

 

• Se o sujeito for nome de pessoa ou pronome pessoal, o verbo normalmente concorda com ele, 

qualquer que seja o número do predicativo.  

Exemplo: Todo eu era olhos e coração. (Machado de Assis).  
• Quando o sujeito é constituído de uma expressão numérica que se considera em sua totalidade, o 

verbo ser fica no singular.  

Exemplo: Doze anos sempre é alguma coisa.  
• Nas frases e, que ocorre a locução invariável é que , o verbo concorda com o substantivo ou pronome 

que a precede.  

Exemplo: Eu é que estou escutando a música do rádio. 

 

 

ii. Regência verbal  

 

Após vermos a concordância verbal, veremos a relação subordinativa de termos principais sobre termos 

dependentes, em outras palavras, a regência verbal. 

Como abordamos acima, a regência é a relação de dependência entre os verbos e seus complementos. 

Podendo acontecer direta (sem preposição) ou indiretamente (com preposição). 

 

A regência é estabelecida, principalmente, pelos elementos: 

• Posição dos termos na oração; 

• Conectivos: preposições; 

• Pronomes relativos; 

• Concordância dos termos regidos com os regentes 

 

Exemplo: O menino comeu a maçã. 

? A maçã. 

a maçã  

 

- Pronomes oblíquos: os pronomes do caso oblíquo, representados por o, a, os, as (lo, la, los, las, no, na, 

nos, nas), em determinadas circunstâncias funcionam como objeto direto. 

Exemplo: Eu a vi. (Ver = verbo transitivo direto) 

 



ENCCEJA 
 

 

Linguagens 3 
 

 

portanto, como objeto indireto. 

Exemplo: Ele lhe deu uma flor.  

 

- Pronomes relativos: Primeiramente, um pronome relativo é uma classe de pronomes que substituem um 

termo da oração anterior e estabelecem relação entre duas orações. 

Os pronomes podem ser variáveis e invariáveis e são os seguintes: o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, 

cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas, que, quem, onde. 

 

É importante lembrar que a preposição deve estar presente em frases complexas, se exigida pelo verbo, 

diante dos pronomes relativos, que são aqueles que relacionam uma oração a outra. 

Exemplo: As moças as quais você saiu ontem ligaram agora. 

 

Deve-se atentar à transitividade do verbo sair que, apesar de ser intransitivo, possui um complemento nominal 

(as moças), dessa forma, quem sai, sai com alguém ou algo. Mostrando a utilização incorreta da preposição. 

certa ficaria: 

 

Exemplo: As moças com as quais você saiu ontem ligaram agora. 

 

- Polissemia é um conceito da área da linguística com origem no termo grego polysemos, que significa 

mudança de significado e apresentar diversas formas de acordo com a sua regência. Vejamos os principais 

verbos e suas colocações: 

 

a) ASPIRAR 

Aspirava o perfume das flores- Sentido de inalar (verbo transitivo direto). 

Aspirava ao cargo de professor- Sentido de almejar (verbo transitivo indireto) 

 

b) ASSISTIR 

Os médicos assistiram os acidentados naquele dia.- Sentido de ajudar, prestar assistência (Verbo transitivo 

direto) 

- Sentido de ver, presenciar (verbo 

transitivo indireto) 

 

c) ATENDER 

Os artistas procuravam atender todos os espectadores- Sentido de acolher, receber com atenção (Verbo 

transitivo direto) 

Os novos carros atendem a um público mais exigente. - Sentido de levar em consideração (Verbo transitivo 

indireto) 

 

d) IMPLICAR 

Infrações de trânsito implicam sérias multas. - Sentido de acarretar (Verbo transitivo direto) 

Aquele senhor implicava sempre com os garotos da vizinhança. - Sentido de indispor-se com alguém ou algo 

(Verbo transitivo indireto) 

 

e) PRECISAR 

Era difícil precisar a hora em que o ocorreu o roubo.  Sentido de indicar com exatidão (Verbo transitivo 

direto) 

Precisava de muito dinheiro para pagar a conta. - Sentido de necessitar (Verbo transitivo indireto) 

 

f) VISAR 

Não foi possível visar todas as páginas daquele contrato. - Sentido de dar visto (Verbo transitivo direto) 

Sempre visou a um cargo político. - Sentido de pretender (verbo transitivo indireto) 

 

 

 


