
 

Gramática 

www.professorjohnstonalbuquerque.com.br 

Concordância Verbal  

Aula 1 

1) Quando o sujeito é formado por uma expressão partitiva (parte de, uma porção de, o grosso de, metade de, a 
maioria de, a maior parte de, grande parte de...) seguida de um substantivo ou pronome no plural, o verbo pode ficar no 
singular ou no plural. 

Por Exemplo: 

A maioria dos jornalistas APROVOU OU APROVARAM a ideia. (APROVAR) 
 
Metade dos candidatos não APRESENTOU OU APRESENTARAM nenhuma proposta 
interessante.(APRESENTAR) 

2) Quando o sujeito é formado por expressão que indica quantidade aproximada(cerca de, mais de, menos de, perto 
de...) seguida de numeral e substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Observe: 

Cerca de mil pessoas PARTICIPARAM da manifestação. (PARTICIPAR) 
Perto de quinhentos alunos COMPARECERAM à solenidade. (COMPARECER) 
Mais de um atleta ESTABELECEU novo recorde nas últimas Olimpíadas. (ESTABELECER) 
 

3) Esse mesmo procedimento pode se aplicar aos casos dos coletivos, quando especificados: 

Por Exemplo: 

Um bando de vândalos DESTRUIU OU DESTRUÍRAM o monumento.(DESTRUIR) 

Obs.: nesses casos, o uso do verbo no singular enfatiza a unidade do conjunto; já a forma plural confere 
destaque aos elementos que formam esse conjunto. 

4) Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem seguida de substantivo, o verbo deve 
concordar com o substantivo. 

Exemplos: 

25% do orçamento do país DEVE destinar-se à Educação. (DEVER) 
85% dos entrevistados não APROVARAM a administração do prefeito. (APROVAR) 
1% do eleitorado ACEITA a mudança. (ACEITA) 
1% dos alunos FALTARAM à prova. (FALTAR) 

Quando a expressão que indica porcentagem não é seguida de substantivo, o verbo deve concordar com o 
número. Veja: 

25% QUEREM a mudança. (QUERER) 
1% CONHECE o assunto. (CONHECER) 

5) Quando o sujeito é o pronome relativo "que", a concordância em número e pessoa é feita com o antecedente do 
pronome. 

Exemplos: 

Fui eu que PAGUEI a conta. (PAGAR) 
Fomos nós que PINTAMOS o muro. (PINTAR) 



És tu que me FAZES ver o sentido da vida. (FAZER) 
Ainda existem mulheres que FICAM vermelhas na presença de um homem.(FICAR) 

Quando o sujeito é o pronome relativo "quem", pode-se utilizar o verbo na terceira pessoa do singular ou em 
concordância com o antecedente do pronome. 

Exemplos: 

Fui eu quem PAGOU a conta / Fui eu quem PAGUEI a conta. (PAGAR) 
Fomos nós quem PINTOU o muro. / Fomos nós quem PINTAMOS o muro. (PINTAR) 

 


