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CONCORDÂNCIA NOMINAL 

 

1. Substantivo + Substantivo... + Adjetivo 

 

     Quando o adjetivo posposto se refere a dois ou mais substantivos, concorda com o último 

ou vai facultativamente:  

 para o plural, no masculino, se pelo menos um deles for masculino;  

 para o plural, no feminino, se todos eles estiverem no feminino.  

Exemplos: 

 Carro e moto branca. 

Cravo  e  flor  branca. 

 

Cravo  e   flor brancos. 

 

Luva  e blusa rasgada.  

 

Luva  e  blusa rasgadas.  

 

2. Adjetivo + Substantivo + Substantivo + ... 

 

     Quando o adjetivo anteposto se refere a dois ou mais substantivos, concorda com o mais 

próximo. 

 

Exemplos: 

Mau lugar e hora. 
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Má hora e lugar. 

 

3. Substantivo + Adjetivo + Adjetivo + ... 

 

     Quando dois ou mais adjetivos se referem a um substantivo, este vai para o singular ou 

plural. 

 

Exemplos: 

Estudo as línguas inglesa e portuguesa. 

 

Estudo a língua inglesa e (a) portuguesa. 

 

Os poderes temporal e espiritual. 

 

O poder temporal e (o) espiritual. 

 

 

4. Ordinal + Ordinal + ... + Substantivo 

 

     Quando dois ou mais ordinais vêm antes de um substantivo, determinando-o, este 

concorda com o mais próximo ou vai para o plural. 

 

Exemplos: 

A primeira e segunda regra. 

 

A primeira e segunda regras. 
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5. Substantivo + Ordinal + Ordinal + ...  

 

     Quando dois ou mais ordinais vêm depois de um substantivo, determinando-o, este vai para 

o plural. 

 

Exemplo: 

Os  artigos terceiro, quarto e quinto. 

 

6. Um e outro / Nem um nem outro + Substantivo 

 

     Quando as expressões "um e outro", "nem um nem outro" são seguidas de um substantivo, 

este permanece no singular. 

 

Exemplos: 

Um e outro viajante. 

 

Nem um nem outro caso. 

 

De um e outro lado. 

 

 

7. Um e outro + Substantivo + Adjetivo 

 

     Quando um substantivo e um adjetivo vêm depois da expressão "um e outro", o substantivo 

vai para o singular e o adjetivo para o plural. 

 

Exemplos: 

Um e outro caso  obscuros. 

Uma e outra situação  julgadas. 
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8. "O (a) mais ... possível" - "Os (as) mais ... possíveis" - "O (a) pior ... possível" - "Os (as) 

piores ..." - "O (a) melhor ... possível" - "Os (as) melhores ... possíveis" 

 

     O adjetivo "possível", nas expressões "o mais ...", "o pior ...", "o melhor ..." permanece no 

singular. 

 

     Com as expressões "os mais ...", "os piores ...", "os melhores ...", vai para o plural.  

 

Exemplos: 

Esta flor  é  a  mais  bonita  possível.  

Estas flores são as mais bonitas possíveis. 

 

9. Particípio + Substantivo 

 

     O particípio concorda com o substantivo a que se refere. 

 

Exemplos: 

Abertas  as portas,  os torcedores  entraram. 

 

Abertos  os  portões, os   torcedores  entraram. 

 

Restabelecidos  os  contatos, os  torcedores  saíram  juntos. 

 

 

Observação: 

"Salvo", "posto" e "visto" assumem também papel de conectivos, sendo, por isso, invariáveis:  

Salvo algumas exceções,  os  trabalhos estão  excelentes.  

 

Posto ser feriado, ficarei  em casa.  

 

Visto ser feriado, não irei ao  trabalho, hoje. 
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10. Anexo / bastante / incluso / leso / mesmo / próprio + Substantivo 

 

     Essas palavras concordam com o substantivo a que se referem. 

 

Exemplos: 

Vão anexas as fotos  do  evento. 

 

Comprei  bastantes frutas  para a  decoração  da  mesa. 

 

Vão inclusos os comprovantes  de  pagamento. 

 

Cometeu um crime de lesa-pátria. 

 

Cometeu um crime de leso-patriotismo. 

Ele mesmo preparou  o  lanche. 

 

Ela mesma preparou  o  lanche. 

 

Elas próprias prepararam o  lanche. 

 

Eles próprios  prepararam  o  lanche. 

 

 

11. Meio (= metade) + Substantivo 

 

     O adjetivo "meio" concorda com o substantivo a que se refere.  
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Exemplos: 

Meias garrafas. 

 

Meio quilo. 

 

Meia hora.  

 

 

12. Meio (= um tanto) + Adjetivo 

 

     O advérbio "meio", que se refere a um adjetivo, permanece invariável.  

 

Exemplos: 

Ela parecia meio encabulada. 

 

Janela meio aberta. 

 

 

  

 

13. Casa, página (+ número) + numeral 

 

     Na enumeração de casas e páginas, o numeral concorda com a palavra oculta "número". 

 

Exemplos: 

Helena mora na casa dois. 
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Alunos, abram  o  livro na página dois. 

 

 

14. Substantivo + é bom / é preciso / é proibido 

 

     Em construções desse tipo, quando o substantivo não está determinado,  as expressões "é 

bom", "é preciso", "é proibido" permanecem no singular. 

 

Exemplos: 

Clara de  ovo  é bom para colar porcelana. 

 

É preciso paciência. 

 

É proibido entrada. 

 

Observação: 

     Quando há determinação do sujeito, a concordância efetua-se normalmente: 

É proibida a entrada de caminhões. 

A  paciência  é  necessária. 

 

15. Pronome de tratamento (referindo-se a uma pessoa de sexo masculino) + verbo de 

ligação + adjetivo masculino 

 

     Quando um adjetivo modifica um pronome de tratamento que se refere a pessoa do sexo 

masculino, vai para o masculino. 

 

Exemplos: 

Sua Santidade é  generoso. 
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Referindo-se ao Governador, disse que Sua Excelência era simpático. 

                                                                 FIM 


