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Semana 07: de 22 a 26 de março de 2021  

Conteúdo(s) desenvolvido(s): Concordância Nominal  
 

Motive-se! Aprenda!  Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Ssb7v6KIYt8 

 

ALGUMAS REGRAS SOBRE CONCORDÂNCIA NOMINAL 

 A concordância nominal é o nome (substantivo) concordando com os seus determinantes, as 
palavras que o acompanham (artigos, adjetivos). Assim, o nome (termo principal) concorda em gênero 
e número com o adjetivo, pronome, artigo e tudo o que tiver se relacionando a ele (e vice-versa) 

1) Quando temos um nome principal. Neste caso só há uma opção: 

Eu amo a noite solitária e muda 

 2) Quando temos mais de um nome. Neste caso há duas opções. Concordar com o mais próximo ou 

com os dois, indo para o plural, no feminino se os dois nomes forem femininos e no masculino se um 
deles for masculino ou se os dois forem masculinos. 

Estudo a língua e a literatura portuguesa/portuguesas 

Gosto dos costumes e da culinária brasileira/ brasileiros 

 3) Quando o determinante (adjetivo, por exemplo) está antes dos nomes, concorda com o mais 

próximo 

Calada a natureza, a terra, os homens. 

4) Mais de um nome, mas que se refere à mesma pessoa/coisa, o(s) termo(s)s que os acompanha(m) 
fica(m) no singular 

A mãe, a amiga, a esposa dedicada. 

 5) Um nome e mais de um determinante. O nome fica no singular se há o artigo acompanhando os 
determinantes (no caso, adjetivo) ou vai para o plural, se não há artigo: 

A literatura brasileira e a portuguesa 

As literaturas brasileira e portuguesa 

 6) É necessário, é preciso, é proibido. Concorda quando há artigo, caso contrário, fica no masculino. 

É proibido entrada de estranhos. 

É proibida a entrada de estranhos. 

É necessário paciência. 

É necessária a paciência de todos. 

 7) De  palavra para sentido (concordância ideológica) 

Extraordinária e bela Recife…(a cidade de) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ssb7v6KIYt8


 

ATIVIDADES 

1) Partindo do pressuposto de que algumas classes de palavras se caracterizam como invariáveis, 

analise as orações abaixo, optando por atribuir-lhes o termo correspondente. 

a – A garota parece ------------- confusa. (meio/meia) 

b -  Comemos ------------pizza durante o rodízio com amigos. (meio/meia) 

c – São -------------------as reclamações sobre a mudança de itinerário. (bastante/bastantes) 

d – Por hoje já basta, pois estamos ---------------------cansadas. (bastante/bastantes) 

e – Perdemos ----------------------chances de demonstrarmos nosso talento. (bastante/bastantes) 

 

2) Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços: 

A entrada para o cinema foi..., mas o filme e o desenho... compensaram, pois saímos todos....    

a) caro – apresentado – alegre 

b) cara – apresentado - alegre 

c) caro – apresentados – alegres 

d) cara – apresentados – alegres 

e) cara – apresentados – alegre. 

 

3) Complete as lacunas com um dos termos indicados, observando a concordância correta: 

1.É  ____________compreensão com o próximo). (necessário/necessária) 

2. Na festa, não foi ________________ entrada de crianças. (permitido/permitida) 

3. É ______________ingerir alimentos vencidos. .(perigoso/perigosa) 

3. Água é _____________para a saúde. (bom/boa) 

4. A entrada de animais é ________________. (proibido/proibida) 

5. Ela está _____________ confusa. ( meio/meia) 

6. A flor parece ____________amarela. ( meio/meia) 

7. Só paguei ____________entrada. ( meio/meia) 

8. Bebida alcoólica não é ______ para o fígado. (bom/boa) 

9. Sua camisa está ______________rasgada. ( meio/meia) 

10.  É ________________ a ingestão de produtos vencidos. (perigoso/perigosa) 

 


