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1) Obs.: quando a expressão "mais de um" se associar a verbos que exprimem reciprocidade, o plural é 
obrigatório: 

Por Exemplo: 

Mais de um colega se OFENDERAM na tumultuada discussão de ontem. (OFENDER) 

2) Quando o sujeito é um pronome interrogativo ou indefinido plural (quais, quantos, alguns, poucos, muitos, 
quaisquer, vários) seguido por "de nós" ou "de vós", o verbo pode concordar com o primeiro pronome (na 
terceira pessoa do plural) ou com o pronome pessoal. Veja: 

Quais de nós SÃO OU SOMOS capazes? (SER) 
 

Observação importante: A opção por uma ou outra forma indica a inclusão ou a exclusão do emissor?  

SIM. Quando resolvemos fazer a concordância com o primeiro pronome, quem fala não está incluso na 
mensagem. VEJAMOS: 

Se eu pergunto para um grupo de pessoas: “QUAIS de nós SÃO egoístas?”, eu não estou incluído nesta 
pergunta, mesmo com a expressão „NÓS‟ na frase. Já, quando falo: “Quais de NÓS SOMOS egoístas?” eu 
estou incluído no excerto.  

3)  Com a expressão "um dos que", o verbo deve assumir a forma plural. 

Por Exemplo: 

Ademir da Guia foi um dos jogadores que mais ENCANTARAM os poetas. (ENCANTAR) 
Se você é um dos que ADMIRAM o escritor, certamente lerá seu novo romance. (ADMIRAR)  

 

Atenção: 

A tendência, na linguagem corrente, é a concordância no singular. O que se ouve efetivamente, são 
construções como: 

"Ele foi um dos deputados que mais lutou para a aprovação da emenda". 

Ao compararmos com um caso em que se use um adjetivo, temos: 

"Ela é uma das alunas mais brilhante da sala." 

A análise da construção acima torna evidente que a   forma no singular é inadequada. Assim, as formas 
aceitáveis são: 

" Das alunas mais brilhantes da sala, ela é uma." 
" Dos deputados que mais lutaram pela aprovação da emenda, ele é um". 

 



4)  A concordância dos verbos bater, dar e soar se dá de acordo com o numeral. 

Por Exemplo: 

DEU uma hora no relógio da sala. (DAR) 
DERAM cinco horas no relógio da sala. (DAR) 

Obs.: caso o sujeito da oração seja a palavra relógio, sino, torre, etc., o verbo concordará com esse sujeito. 

Por Exemplo: 

O tradicional relógio da praça matriz DEU nove horas. (DAR) 

 


