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PARTITIVOS NA CONCORDÂNCIA
Certas palavras quantitativas, que indicam parte de um todo e quantidade aproximada, podem formar
dupla concordância. São elas: minoria, maioria, parte, parcela, metade, quantidade, número, porção e
similares. Para que a dupla concordância exista, é necessário haver termo plural que indique o conteúdo de
tais expressões. Portanto, não é um caso de dupla concordância nem livre nem permanente, mas sim é um
caso em que, havendo a configuração necessária, poderá haver duas concordâncias. Por isso, acompanhe os
estágios possíveis da aplicação da regra:
1- Ao usar apenas o partitivo, é com ele que se fará a concordância:
Uma pequena quantidade votou em tal candidato.
Boa parte aceitou o pedido.
A minoria vaiou; a maioria aplaudiu.

2- No uso do partitivo seguido de adjunto adnominal, concorda-se, de forma facultativa, ou com o partitivo ou
com o adjunto:
Uma pequena quantidade de eleitores votou em tal candidato.
(ou)

Uma pequena quantidade de eleitores votaram em tal candidato.

Boa parte dos participantes aceitou o pedido.
(ou)

Boa parte dos participantes aceitaram o pedido.

A minoria dos empregados vaiou; a maioria deles aplaudiu.
(ou)

A minoria dos empregados vaiaram; a maioria deles aplaudiram.

3- Estando o partitivo e o adjunto ambos no singular, a concordância só pode ser singular:
A maioria do eleitorado votou em tal pessoa.
A minoria do grupo errou a questão.
Grande parte do corpo docente aceitou a mudança.
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QUESTÕES DE PROVA
1. (CESPE) “...a maioria dos analistas aposta que a economia americana perderá força no segundo semestre.”
Se o verbo da oração “mas a maioria dos analistas aposta” estivesse flexionado no plural — apostam —, o
período estaria incorreto, visto que, de acordo com a prescrição gramatical, a concordância verbal, em estrutura
dessa natureza, deve ser feita com o termo “maioria”.

2. (CESPE) “A maioria, no entanto, acaba deixando o programa depois dos dois anos previstos, mas não sem
antes causar um impacto gigantesco no nível do ensino.”
Dado o sentido da palavra “maioria”, a forma verbal “acaba” poderia, sem prejuízo para a correção
gramatical do texto, estar flexionada na 3ª pessoa do plural.

3. (CESPE) “O layout é um processo que a maioria dos artistas gráficos tende a considerar como absoluto,
resultado de uma ação intuitiva que dispensa análise ou avaliação.
Na expressão “a maioria dos artistas gráficos tende a considerar”, o emprego da forma verbal “tende”
no plural resultaria em erro de concordância verbal.

4. (CESPE) “No trecho “A maioria dos cientistas viajará de avião”, é opcional o emprego da forma verbal no plural
ou no singular.”

5. (CESPE) O Poder Executivo tomou a correta decisão de vetar na íntegra a lei que volta a relaxar os controles
para a criação de municípios devido ao efeito devastador que essa lei, caso vigore, causará nas contas
públicas, já abaladas. Criar novas prefeituras significa aumentar a pressão por aumento dos repasses de
estados e da União. Ou seja, mais gastos públicos. O passado mostra que a maioria das mais de mil novas
cidades não consegue arcar com o custo dos incontáveis empregos públicos e de estruturas surgidas do nada,
apenas devido à mudança de status do distrito para município. O Globo, 5/3/2014 (com adaptações).
A correção gramatical e o sentido do texto acima seriam preservados caso se substituísse
a) “significa” por “significam”.

d) “vetar” por “vetarem”.

b) “consegue” por “conseguem”.

e) “causará” por “causarão”.

c) “à mudança” por “as mudanças”.

6.

(ESAF) Julgue

a correção do trecho.

Esta separação implica que a minoria tenha acesso a capital –sob qualquer forma de dinheiro ou de
empresas, industriais, agrárias, comerciais ou de outro tipo–, e a grande maioria, dispondo apenas de seus
braços para sobreviver, sejam obrigados a submeter-se à exploração do capital.
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(ESAF) Julgue
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a correção do trecho.

Embora muitas nações globalizadas procurem acompanhar o ritmo das mais opulentas, grande parte
do mundo em desenvolvimento estão se tornando marginalizados.

8. (TJ-SP) “A maioria dos doutrinadores pátrios, de tempos antigos ou de tempos modernos, sustentam
entendimento diverso”. Nesse período
a) há dois erros de concordância.
b) há somente um erro de concordância: o sujeito coletivo exige invariavelmente o verbo no singular.
c) o verbo deve realmente estar no singular, mas a razão é que o coletivo vem precedido de artigo singular.
d) a concordância é correta, uma vez que o coletivo vem seguido de adjunto no plural, possibilitando o uso do
verbo tanto no singular como no plural.

9. (FCC) O verbo flexionado no singular que também poderia estar corretamente flexionado no plural, sem que
nenhuma outra alteração fosse feita na frase, está sublinhado em:
a) Parte do poder desse tipo de magia cinematográfica está em concretizar...
b) Toda ficção científica, de Metrópolis ao Senhor dos anéis, baseia-se, essencialmente...
c) ... tudo o que nos incomoda no cotidiano.
d) Como parte dessas coisas imaginadas acaba se tornando realidade...
e) ... sociedade se permite sonhar seus piores problemas...

10. (FCC) O verbo flexionado no singular que também pode ser corretamente flexionado no plural, sem que
nenhuma outra alteração seja feita na frase, está em:
a) Muitas vezes a localização dos tremores não coincide com...
b) ... a uns três quilômetros de profundidade, há uma extensa rachadura...
c) ... uma extensa cicatriz na crosta terrestre que cruza o Brasil...
d) Parte dos geólogos atribui a elevada frequência de tremores nessa área...
e) E, ao longo dessa fratura que se estende por cinco quilômetros...

11. (FCC) Substituindo-se o segmento em destaque pelo que se encontra entre parênteses, o verbo que também
poderá ser corretamente flexionado no plural está grifado em:
a) ...metade da população mundial (metade dos habitantes do planeta) vive hoje em lugares...
b) A queda no número de nascimentos (A diminuição nos índices de natalidade) tem tirado o sono dos
estudiosos...
c) ...a expectativa de vida ao nascer (a expectativa de vida das populações atuais) chegará aos 75 anos.
d) Nosso sistema de aposentadoria (de beneficiários) precisa ser totalmente reformulado.
e) o fenômeno demográfico em curso abre uma oportunidade única (oportunidades valiosas) para a
educação.
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12. (FCC) O verbo empregado no singular que também poderia ter sido empregado no plural, sem prejuízo do
respeito às normas de concordância verbal, está grifado em:
a) Uma pesquisa recente [...] procurou avaliar como o mundo corporativo se prepara para o fenômeno.
b) A juniorização, por ser realizada com o propósito de reduzir custos, compromete a qualidade da gestão...
c) Então, o trabalho emperra, os clientes reclamam, mas a planilha de custos fala mais alto.
d) Em terceiro lugar, há poucas iniciativas para garantir maior qualidade de vida e para ter quadros mais
saudáveis no futuro.
e) Consequentemente, a maioria das empresas não possui mecanismos para atrair e manter tais quadros.

13. (FCC) As normas de concordância estão plenamente respeitadas na frase:
a) Cada um dos filmes dirigidos por Glauber Rocha apresentavam um caráter revolucionário único.
b) A maioria dos integrantes do movimento conhecido como Cinema Novo estava profundamente interessada
nos problemas sociais do país.
c) Muitas expressões artísticas, como o neorrealismo italiano, contribuiu para o desenvolvimento do Cinema
Novo.
d) A maior parte dos cineastas envolvidos com o Cinema Novo integravam um grupo que tentavam novos
caminhos para o cinema nacional.
e) O Tropicalismo, em que Caetano Veloso e Gilberto Gil se projetou, e o Cinema Novo, cujo principal expoente
foi Glauber Rocha, se configura como movimentos artísticos expressivos no século XX.

14. (FCC) O verbo que pode ser corretamente flexionado no plural está grifado em:
a) ...na última década surgiu a comunicação digital...
b) ...e parte das interações sociais adquiriu um caráter virtual...
c) ...é difícil definir e medir separadamente a contribuição...
d) Mais tarde, nas cidades, havia discussões em praça pública...
e) Como teria sido a Primavera Árabe sem e-mail, Twitter e Facebook?

15. (FCC) Substituindo-se o segmento grifado pelo que está entre parênteses, o verbo que poderá manter-se
corretamente no singular está em:
a) ...a língua alemã predominava ali. (as línguas de origem germânica)
b) ...a Alsácia mudou de nacionalidade cinco vezes... (os habitantes da Alsácia)
c) Outra curiosidade diz respeito aos nomes dos alsacianos. (Outras curiosidades)
d) O lugar funcionava como uma espécie de posto avançado do exército romano... (Os vilarejos da região)
e) A maioria adotou o nome próprio de origem francesa ...(A maior parte dos habitantes da Alsácia)
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16. (FCC) Sem prejuízo do sentido original e sem que se faça qualquer outra alteração na frase, o verbo
flexionado no singular que também estaria corretamente flexionado no plural se encontra em:
a) ... grande parte dos imigrantes do Estado mais populoso dos EUA hoje vem da Ásia.
b) ... existe uma história de conflitos sobre regulamentos escritos apenas em inglês.
c) .. uma mudança drástica nas tendências migratórias da Califórnia, na última década, que pode ser vista em
toda a área...
d) Mas o crescimento não ocorreu sem certas reações.
e) ... aproximadamente dois terços da população do subúrbio de San Marino, em Los Angeles, era branca.

17. (FCC) Sem que nenhuma outra modificação seja feita, o verbo flexionado no singular que também pode ser
corretamente flexionado no plural está grifado em:
a) ... a praga denominada vassoura-de-bruxa devastou os cacaueiros da Bahia...
b) Essa característica do cultivo ajuda na conservação das espécies florestais...
c) O mundo aponta para alimentos rastreados e de qualidade.
d) ... com o tempo, o mercado interno brasileiro atrairá também um número maior de consumidores...
e) A maior parte das propriedades da Costa do Cacau [...] utiliza o sistema cabruca...

18. (FCC) O verbo flexionado no singular que também poderia ter sido flexionado no plural, mantendo-se a
correção da frase, está em:
a) ... a primeira delas diz respeito à neutralidade...
b) ... o avanço tecnológico produz um crescimento de empregos...
c) A maioria dos economistas acredita nisso...
d) ... a preocupação rotineira dos economistas em geral é a capacidade de as economias...
e) ... não existe uma relação direta entre crescimento econômico e maior empregabilidade...
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TÓPICO: PORCENTAGEM E NUMERAL FRACIONÁRIO
As regras estudadas com partitivo têm aplicação idêntica aos casos em que se usa porcentagem e
numeral fracionário: ou se concorda com o número ou com o adjunto. Observe:
1- O plural começa no 2; até 1,99 ainda é singular.

2- Havendo só o numeral, concorde com ele:
Um por cento será analisado.
Cinqüenta por cento receberão os benefícios.
1,99% não possui a identificação.
Só 3% aceitaram o ajuste proposto.
Trinta por cento foram atingidos pela enchente.
Um terço respondeu ao questionário.
Dois terços ficarão no trabalho.

3- Havendo o numeral e adjunto adnominal, concorde com um ou outro de forma facultativa:
Um por cento dos projetos será analisado.
(ou)

Um por cento dos projetos serão analisados.
Cinqüenta por cento do grupo receberão os benefícios.

(ou)

Cinqüenta por cento do grupo receberá os benefícios.
1,99% dos indivíduos não possui a identificação.

(ou)

1,99% dos indivíduos não possuem a identificação.
Só 3% da classe trabalhadora aceitaram o ajuste proposto.

(ou)

Só 3% da classe trabalhadora aceitou o ajuste proposto.
Trinta por cento da população foram atingidos pela enchente.

(ou)

Trinta por cento da população foi atingida pela enchente.
Um terço das pessoas respondeu ao questionário.

(ou)

Um terço das pessoas responderam ao questionário.
Dois terços da fábrica ficarão no trabalho.

(ou)

Dois terços da fábrica ficará no trabalho.
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Observação 1 – Se o número da porcentagem vier determinado, daí só se pode concordar com ele:
Os trinta por cento da população foram atingidos pela enchente.
Esse um por cento dos eleitores decidiu o rumo das eleições.

2

Observação – No uso apenas da porcentagem ou do fracionário, faz-se a concordância com o número:
Cinqüenta por cento serão beneficiados.

Dois terços acertaram a pergunta.

Um por cento aceitou a idéia.

Um quarto não fez a prova.

QUESTÕES DE PROVA
19.

(CESPE)

“Quase dois terços da área sob risco de desertificação no Brasil estão na caatinga”

Preserva-se a correção gramatical do período substituindo-se a forma verbal “estão” pelo singular “está”.

20. (CESPE) “Tudo indica que mais de 70% do trabalho no futuro vão requerer a combinação de uma sólida
educação geral com conhecimentos específicos.”
O emprego da flexão de plural em “vão” respeita as regras de concordância com “mais de 70% do trabalho”.

21. (CESPE) ”Segundo pesquisa da Universidade de Brasília, cerca de 82% das micro e pequenas empresas
locais atuam com responsabilidade social.”
Se a locução “cerca de” for retirada do sujeito sintático, o verbo “atuam” deve ser flexionado no
singular: “atua”.

22. (CESPE) “Segundo relatório dos técnicos de Planejamento e Pesquisa do IPEA, 90% dos municípios nas
categorias baixo e médio-inferior do IDEB estão localizados no Norte e no Nordeste do país.”
Sem prejuízo para a correção gramatical, poderá ser flexionada no singular a locução verbal “estão
localizados”, na oração “90% dos municípios nas categorias baixo e médio-inferior do IDEB estão localizados
no Norte e no Nordeste do país”.

23.

(ESAF) Julgue

a correção do trecho.

Só 2% das despesas sociais é destinado a investimentos em saneamento básico.

24.

(ESAF) Julgue

a correção do trecho.

Cerca de 60% do gasto com educação financia os integrantes do topo da pirâmide.

25.

(VUNESP)

Julgue a correção do trecho.

Restava, após as sucessivas perdas, pouco mais de 30% dos investimentos originais.

26. (Cesgranrio) Julgue a correção do trecho.
Cerca de 10% das pessoas com computador em casa usa com facilidade as novas tecnologias.
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(FGV)
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Analise a frase a seguir. “30% da população apoiam”

Uma frase construída por uma porcentagem seguida de um partitivo tanto pode ter sua concordância
verbal realizada com a porcentagem quanto com o partitivo. A esse respeito, assinale a alternativa que mostra
uma concordância inaceitável.
a) 1,4 dos uruguaios apoiam.

d) 3,3 dos uruguaios apoiam.

b) 1,3 da população apoia.

e) 1,8 da população uruguaia apoiam.

c) 2,2 da população apoiam.

28. (FGV) Entre 80% e 90% da nossa energia vêm de fontes renováveis”. Nessa frase a concordância
verbal é feita no plural, por fazer concordar o verbo (vêm) com o número da porcentagem.
Assinale a opção que indica a frase em que a concordância está incorreta.
a) 1% dos brasileiros não acredita no governo.
b) 5% da população tem medo do apagão.
c) 12% dos cariocas apreciam futebol.
d) 1,7% do povo aceitam a Copa do Mundo no Brasil.
e) 32% do consumo se dirige a supérfluos

29. (FGV) “Pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e o Data Popular revela que 54% das pessoas
entrevistadas disseram conhecer uma mulher que já foi agredida por um parceiro, enquanto 56% afirmaram
que conhecem um homem que já agrediu uma companheira”.
Nas expressões de porcentagem, a concordância do verbo tanto se realiza com o número (54) quanto
com o termo partitivo (das pessoas entrevistadas). Assinale a alternativa em que a forma verbal só pode
aparecer no plural.
a) 32% do povo brasileiro não creem nos políticos.
b) 1,6% dos cariocas pertencem à classe dos milionários.
c) 3% do nosso grupo apoiaram o projeto.
d) 2,5% de nós condenaram a aprovação da lei.
e) 56% da biblioteca foram queimados.

30. (FGV) “66% dos presos eram réus primários”.
A concordância verbal, nesse caso, pode ser feita com o número (66%) ou com o partitivo (presos).
Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância.
a) 92% da população carcerária é de baixa renda.
b) 30% do tráfico escapam da política de repressão.
c) 1,2% da população apoiam a nova lei de repressão ao tráfico.
d) 0,5% dos cariocas desejam que os traficantes sejam presos.
e) 55% dos jovens são vítimas do apelo do tráfico.
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GABARITO
1. Errado
O verbo no singular ou no plural estará correto,
pois pode-se concordar com “maioria” ou
“analistas”.

2. Errado
Já que se usou apenas o partitivo, só cabe o
singular.

8. D

9. D
A dupla concordância é correta, pois pode-se
concordar com “parte” ou com “coisas”.

10. D
A dupla concordância é correta, pois pode-se
concordar com “Parte” ou com “geólogos”.

3. Errado
O verbo no singular ou no plural estará correto,
pois pode-se concordar com “maioria” ou
“artistas gráficos”.

4. Correto
Pode-se concordar com o núcleo “maioria” ou
com o adjunto “cientistas”.

5. B
Pode-se concordar com “maioria” ou “mil novas
cidades”.

11. A
A dupla concordância é correta, pois pode-se
concordar com “metade” ou com “habitantes”.

12. E
A dupla concordância é correta, pois pode-se
concordar com “maioria” ou com “empresas”.

13. B
A dupla concordância é correta, pois pode-se
concordar com “maioria” ou com “integrantes”.
(Abaixo a correção das alternativas)

6. Errado

a) Cada um dos filmes dirigidos por Glauber

Por haver só o partitivo, cabe apenas o singular
(a grande maioria...seja obrigada).

Rocha apresentavam apresentava...
c)

Muitas

expressões

artísticas...contribuiu

contribuíram...
7. Errado
Como agora partitivo (parte) e adjunto (mundo)
estão no singular, a concordância também deve
ficar no singular.
O detalhe é que se pode concordar com o
gênero do partitivo (parte: feminino) ou com o do
adjunto (mundo: masculino):
“grande parte do mundo em desenvolvimento
está se tornando marginalizada
(ou)
grande parte do mundo em desenvolvimento
está se tornando marginalizado

d) A maior parte dos cineastas envolvidos com o
Cinema Novo integravam (correto*) um grupo
que tentavam tentava...
* O singular também seria uma forma correta.
e) O Tropicalismo, em que Caetano Veloso e
Gilberto Gil se projetou projetaram, e o Cinema
Novo, cujo principal expoente foi Glauber Rocha,
se

configura

configuram

como

movimentos

artísticos expressivos no século XX.
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14. B
A dupla concordância é correta, pois pode-se
concordar com “parte” ou com “interações”.

15. E
A dupla concordância é correta, pois pode-se
concordar com “parte” ou com “habitantes”.
16. A
A dupla concordância é correta, pois pode-se
concordar com “parte” ou com “imigrantes”.
17. E
A dupla concordância é correta, pois pode-se
concordar com “parte” ou com “propriedades”.
18. C
A dupla concordância é correta, pois pode-se
concordar com “maioria” ou com “economistas”.
19. Correto
dois terços da área ... estão
dois terços da área ... está

Língua Portuguesa

24. Correto
O singular “financia” está correto, bem como o
plural “financiam”. Pode-se concordar com “60%”
ou com “gasto”.

25. Errado
Nesse caso, porcentagem (30%) e adjunto
(investimentos originais) estão no plural, portanto
a concordância também deve ficar no plural
(Restavam).

26. Errado
Nesse caso, porcentagem (10%) e adjunto
(pessoas) estão no plural, portanto a
concordância também deve ficar no plural
(usam).

27. E
A porcentagem (1,8) e o adjunto (população
uruguaia) estão no singular, portanto a
concordância também deve ficar no singular
(apoia).

20. Correto
O plural “vão” está correto, bem como o singular
“vai”. Pode-se concordar com “70%” ou com
“trabalho”.

28. D
A porcentagem (1,7%) e o adjunto (povo) estão
no singular, portanto a concordância também
deve ficar no singular (aceita).

21. Errado
Nesse caso, porcentagem (82%) e adjunto (das
micro e pequenas empresas) estão no plural,
portanto a concordância também deve ficar no
plural (atuam).
22. Errado
Pode-se concordar com “90%” ou com
“municípios”, mas, como ambos estão no plural,
o verbo só pode concordar no plural também.
23. Errado
Pode-se concordar com o numeral (2% das
despesas sociais são destinados) ou com o
adjunto (2% das despesas sociais são
destinadas).

29. D
Nesse caso, porcentagem (2,5%) e adjunto (nós)
estão no plural, portanto a concordância também
deve ficar no plural (condenaram).

30. C
Nesse caso, porcentagem (1,2%) e adjunto
(população) estão no singular, portanto a
concordância também deve ficar no singular
(apoia).
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