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As normas de concordância estão plenamente respeitadas na frase: 

a) Lentes que refratam as ondas eletromagnéticas emitidas pelo calor permite divisar com clareza o movimento 

de corpos em meio ao breu da noite.  

b) Cada um dos órgãos sensoriais que nos ligam ao mundo têm uma função específica.  

c) A maior parte das ondas sonoras que perpassa o nosso caminho (celulares, rádios, TVs etc.) é inaudível 

para os ouvidos humanos.  

d) Apenas alguns poucos animais, como o cão, consegue escutar sons como as ondas hertzianas.  

e) As vibrações sonoras que o morcego é capaz de perceber se situa fora do alcance do ouvido humano. 
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QUESTÃO  COMENTADA 

 

a) Lentes que refratam as ondas eletromagnéticas emitidas pelo calor permite divisar com clareza o movimento 

de corpos em meio ao breu da noite.  

Alternativa errada. São duas orações, uma delas com pronome relativo: 

 

1ª oração (errada) 

Lentes ... permite permitem  divisar com clareza o movimento de corpos em meio ao breu da noite. 

 Como se nota, a intercalação de uma oração acaba por dificultar a análise. Por isso, 
deve-se focar uma oração de cada vez.  

 

2ª oração (correta) 

que refratam as ondas eletromagnéticas emitidas pelo calor  

que = as quais = lentes 

lentes refratam as ondas eletromagnéticas emitidas pelo calor 

 

 

b) Cada um dos órgãos sensoriais que nos ligam ao mundo têm uma função específica.  

Alternativa errada. São duas orações, uma delas com pronome relativo: 

 

1ª oração (errada) 

Cada um dos órgãos sensoriais...têm tem  uma função específica. 

Sujeito = Cada um dos órgãos sensoriais 

Núcleo do sujeito = um 

 Esse tipo de sujeito pode nos induzir a uma falsa impressão, pois nossa percepção tem 
grande dificuldade de analisar qual é o elemento classificado como núcleo do sujeito ou se 
tal estrutura admite dupla concordância. Frise bem em seus estudos que esse tipo de sujeito 
exigirá a regra geral (verbo concorda com o núcleo do sujeito) e não há dupla 
concordância. 

 Observe outras formações parecidas com a mesma abordagem teórica: 

Qualquer um dos homens faz o serviço.  Algum dos homens faz o serviço. 

Um dos homens faz o serviço.    Nenhum dos homens faz o serviço. 

Qual dos homens faz o serviço.   Um entre os homens faz o serviço. 
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2ª oração (correta) 

que nos ligam ao mundo 

que = os quais = os órgãos sensoriais 

os órgãos sensoriais nos ligam ao mundo 

os órgãos sensoriais = sujeito 

ligam = VTDI  

nos = OD 

ao mundo = OI 

 

 

 

c) A maior parte das ondas sonoras que perpassa o nosso caminho (celulares, rádios, TVs etc.) é inaudível 

para os ouvidos humanos.  

Alternativa correta. São duas orações, uma delas com pronome relativo: 

 

1ª oração (correta) 

A maior parte das ondas sonoras...é inaudível para os ouvidos humanos.  

 Estrutura que permite dupla concordância: pode-se concordar com o núcleo do sujeito 
“parte” ou com o adjunto adnominal “ondas sonoras”> 

Construção correta: A maior parte das ondas sonoras...é inaudível para os ouvidos humanos. 

Construção correta: A maior parte das ondas sonoras...são inaudíveis para os ouvidos humanos. 

 

2ª oração (correta) 

que perpassa o nosso caminho (celulares, rádios, TVs etc.) 

O pronome relativo pode retomar tanto “a maior parte” quanto “as ondas sonoras”, pois 
o sentido permite isso. 

que = a maior parte    ou    que = ondas sonoras 

Com essa dupla possibilidade de retomada, nesta oração haverá também duas formas 
corretas de concordar: 

Construção correta: A maior parte das ondas sonoras que (= a qual) perpassa o nosso caminho... 

Construção correta: A maior parte das ondas sonoras que (= as quais) perpassam o nosso 

caminho...  
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d) Apenas alguns poucos animais, como o cão, consegue escutar sons como as ondas hertzianas.  

Alternativa errada. Há apenas uma oração e ela está em ordem direta. O erro ocorre, pois 
o verbo não concordou com o núcleo do sujeito: 

Apenas alguns poucos animais, como o cão, consegue conseguem  escutar sons como as ondas 
hertzianas 

 Uma das formas de dificultar a análise é intercalar termo (na frase acima, é a 
intercalação de “como o cão”) entre o verbo e o núcleo do sujeito para distanciá-los. 
Além disso, busca-se induzir a erro com a musicalidade ao redor do verbo. Na alternativa 
acima, prevalece a regra geral: o verbo concorda com o núcleo do sujeito. 

 

 

 

 

e) As vibrações sonoras que o morcego é capaz de perceber se situa fora do alcance do ouvido humano. 

Alternativa errada. São duas as orações que exigem atenção, uma delas com pronome 
relativo: 

 

1ª oração (errada) 

As vibrações sonoras ... se situa situa m fora do alcance do ouvido humano. 

 O núcleo do sujeito “vibrações” exige a concordância plural. Perceba que a intercalação 
da oração acaba dificultando a análise e a percepção da falha. 

 

2ª oração (correta) 

que o morcego é capaz de perceber 

que = as quais = as vibrações sonoras 

o morcego é capaz de perceber as vibrações sonoras 


