Gramática
www.professorjohnstonalbuquerque.com.br
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1) Quando o sujeito é composto e anteposto ao verbo, a concordância se faz no plural:
Exemplos:
Pai e filho CONVERSAM longamente. (CONVERSAR)
Sujeito
Pais e filhos DEVEM conversar com frequência. (DEVER)
Sujeito
2) No caso do sujeito composto posposto ao verbo, passa a existir uma nova possibilidade de concordância: em vez de
concordar no plural com a totalidade do sujeito, o verbo pode estabelecer concordância com o núcleo do sujeito mais
próximo. Convém insistir que isso é uma opção, e não uma obrigação.
Por Exemplo:
FALTA coragem e competência. (FALTAR)
FALTAM coragem e competência. (FALTAR)
3) Quando ocorre ideia de reciprocidade, no entanto, a concordância é feita obrigatoriamente no plural. Observe:
ABRAÇARAM-SE vencedor e vencido. (ABRAÇAR)
OFENDERAM-SE o jogador e o árbitro. (OFENDER)
4) Quando o sujeito composto é formado por núcleos dispostos em gradação, o verbo pode ficar no plural ou
concordar com o último núcleo do sujeito.
Por Exemplo:
Com você, meu amor, uma hora, um minuto, um segundo me SATISFAZEM OU SATISFAZ. (SATISFAZER)
No primeiro caso, o verbo no plural enfatiza a unidade de sentido que há na combinação. No segundo caso, o verbo
no singular enfatiza o último elemento da série gradativa.
5) Quando os núcleos do sujeito composto são unidos por "ou" ou "nem", o verbo deverá ficar no plural se a
declaração contida no predicado puder ser atribuída a todos os núcleos.
Por Exemplo:
Drummond ou Bandeira REPRESENTAM a essência da poesia brasileira. (REPRESENTAR)
Nem o professor nem o aluno ACEITAM a resposta. (ACEITAR)
Quando a declaração contida no predicado só puder ser atribuída a um dos núcleos do sujeito, ou seja, se
os núcleos forem excludentes, o verbo deverá ficar no singular.
Por Exemplo:
Roma ou Buenos Aires SER a sede da próxima Olimpíada. (SER)
Você ou ele SERÁ escolhido. (Só será escolhido um). (SER)

6) Com as expressões "um ou outro" e "nem um nem outro", a concordância costuma ser feita no singular, embora
o plural também seja praticado.
Por Exemplo:
Um e outro COMPARECEU OU COMPARECERAM à festa. (COMPARECER)
Nem um nem outro SAIU OU SAÍRAM do colégio. (SAIR)
7) Quando os núcleos do sujeito são unidos por expressões correlativas como: "não só...mas ainda", "não
somente"..., "não apenas...mas também","tanto...quanto", o verbo concorda de preferência no plural.
Não só a seca, mas também o pouco caso CASTIGAM o Nordeste. (CASTIGAR)
Tanto a mãe quanto o filho FICARAM surpresos com a notícia. (FICAR)
8) Quando os elementos de um sujeito composto são resumidos por um aposto recapitulativo, a concordância é feita
com esse termo resumidor.
Por Exemplo:
Filmes, novelas, boas conversas, nada o TIRA da apatia. (TIRAR)
Trabalho, diversão, descanso, tudo É muito importante na vida das pessoas. (SER)

