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Estruturas Especiais de Concordância  
Principais Estruturas que Permitem 

Duas Concordâncias Corretas 

 
a) verbo antes de sujeito composto – concorda-se com o núcleo mais próximo ou com todos os núcleos: 

Na reunião, veio o presidente e seus assessores. (ou)  Na reunião, vieram o presidente e seus assessores. 

 

 

b) partitivo + adjunto adnominal – em expressões como “minoria, maioria, grande parte, pequena parcela”, 
concorda-se com o núcleo ou com o adjunto adnominal subsequente: 

A maioria dos espectadores participou do evento (ou) A maioria dos espectadores participaram do evento.  

 

 

c) porcentagem + adjunto adnominal – concorda-se com o número ou com o adjunto adnominal: 

Trinta por cento da população foram entrevistados. (ou)  Trinta por cento da população foi entrevistada. 

 

 

d) fração + adjunto adnominal – concorda-se com o numeral fracionário ou com o adjunto adnominal: 

Um terço das pessoas respondeu ao censo. (ou) Um terço das pessoas responderam ao censo. 

 

 

e) poucos de nós, quais de nós, quantos de nós, muitos de nós – estando ambos os constituintes no plural, 
pode-se concordar com o primeiro pronome ou com o segundo: 

Quais de nós fizeram o trabalho por completo? (ou)  Quais de nós fizemos o trabalho por completo? 

Observação – Se o primeiro pronome estiver no singular, o verbo só com ele concordará: 

Qual de nós fez o trabalho por completo?  Cada um de nós deve contribuir.  

 

f) sujeito + advérbio de companhia – concorda-se só com o núcleo ou com a soma do núcleo mais o adjunto 
adverbial, porém deve-se dar preferência pelo plural: 

O presidente com seu assessor esteve no local. (ou) O presidente com seu assessor estiveram no local. 
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g) pronome indefinido quem – há frases em que se concorda com o “quem” ou com o termo antecedente: 

Foram os turistas quem observou a falha. (ou) Foram os turistas quem observaram a falha. 

 

 

h) conjunção ou indicando inclusão – pode-se concordar com o núcleo mais próximo ou com ambos: 

A natação ou a corrida fará bem a ele. (ou)  A natação ou a corrida farão bem a ele. 

 

 

i) verbo ser quando liga palavras que trazem ideia de coisas – concorda-se com o sujeito ou com o predicativo, 
dando-se preferência ao plural:    

A vida foi lutas. (ou) A vida foram lutas.   

 

 

j) verbo ser quando é usado com dia – concorda-se com o número ou com a palavra “dia” subentendido: 

São dezessete de janeiro.  (ou) É dezessete de janeiro. 

  


