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01  a) O adjetivo estranho pode ser utilizado para caracteri-
zar pessoas desconhecidas ou que são de fora e pes-
soas excêntricas (diferentes).

b) A personagem quer falar com sinceridade, mas não 
quer magoar o colega. É menos constrangedor fazer 
isso por carta.

c) O erro de concordância nominal está na placa. O cor-
reto seria “Proibida a entrada de estranhos” ou “Proi-
bido entrada de estranhos”. Nesse último caso, o adje-
tivo � ca invariável, pois o substantivo a que se refere 
não vem acompanhado de determinante.

Capítulo 11

Concordância nominal

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

PARA COMPREENDER

01  As palavras quimeras e divino e as expressões “ventu-
ras previ” e “castelos ergui” denotam a manifestação do 
mundo imaginário.

02  No terceiro verso da canção, na expressão “E no teu 
olhar...”, a palavra olhar é um substantivo, assim classi� -
cada graças à anteposição do artigo de� nido contraído 
com a preposição em (no = em + o) e do pronome posses-
sivo teu. Pelo processo de derivação imprópria, qualquer 
palavra pode se transformar em substantivo se aceitar a 
anteposição de um determinante, por exemplo, um artigo, 
numeral ou pronome. 

03  Na segunda estrofe, as palavras luz, sedução e fascina-
ção e as expressões “poema divino, cheio de esplendor” 
e “sorriso (que) prende, inebria e entontece” caracterizam 
a pessoa amada.

04  Em “Os sonhos mais lindos sonhei”, os termos determi-
nantes (ou modi� cadores) os (artigo de� nido) e lindos 
(adjetivo intensi� cado pelo advérbio mais) referem-se ao 
substantivo sonhos, concordando com ele em gênero 
(masculino) e número (plural).

05  O numeral mil foi empregado como determinante (ou 
modi� cador) dos substantivos quimeras (verso 2) e ventu-
ras (verso 4), atribuindo-lhes um valor exagerado e inde-
terminado, o que confere a esse trecho do poema o efeito 
expressivo de hipérbole, pois não se denota a quantidade 
exata de quimeras e venturas.

02  a) meia
b) grau/graus
c) � la/� las
d) aluno
e) caros
f) alerta
g) possível
h) enegrecidos/enegrecido

03  a) No jogo não foi permitido entrada de crianças.
b) A água mineral é boa para a saúde.
c) Todos os policiais estavam alerta, porque a torcida 

estava meio revoltada com o juiz.

04  a) anexas
b) inclusos
c) gratos
d) obrigada
e) bastantes
f) muitos
g) muito
h) tal quais
i) tais qual
j) bastante

05  a) Por que os namorados preferem andar sós, detestando 
as companhias?

 O adjetivo só, empregado no sentido de “sozinho”, 
precisa concordar em número com o termo a que se 
refere, no caso, os namorados.

b) “Seu preparo e honestidade raros � zeram dele um fun-
cionário invejado.” ou “Seu preparo e honestidade rara 
� zeram dele um funcionário invejado.”.

 Como há um substantivo masculino e um feminino, o 
adjetivo � ca no masculino e no plural ou concorda ape-
nas com o segundo  substantivo.

01  B
 Quando se tem, em uma frase, um substantivo no plural ante-

posto aos adjetivos que a ele se referem, estes � cam no sin-
gular e sem artigo.

02  A
 A concordância nominal tanto pode ser feita com os três 

substantivos a que o adjetivo posposto se refere, no mas-
culino plural (“...olhos, pernas e cabelos tentadores”), 
como pode ocorrer com o elemento mais próximo (“...per-
nas tentadoras”). A terceira frase está inadequada porque 
o adjetivo, quando anteposto ao substantivo, deve con-
cordar com o termo mais próximo (“...tentadoras pernas, 
olhos e cabelos”).

ATIVIDADES PROPOSTAS
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01  B
 O termo obrigado � exiona-se no feminino singular por-

que concorda com o pronome ela, ao qual se refere. 
Como certo é um advérbio de modo, correspondendo a 
“corretamente”, não sofre � exão. O adjetivo sensatos está 
no masculino plural, pois refere-se a dois substantivos de 
gêneros diferentes (“ponto de vista” e “ argumentação”).

02  E
 A expressão “a sós” é uma locução adverbial formada pela 

preposição a e pelo adjetivo sós. É invariável, não sofrendo, 
portanto, � exão.

03  A
 A palavra bom � ca invariável, pois não há nenhum termo 

determinando o substantivo discussão. O termo voltado 
� ca no masculino plural porque faz referência a dois subs-
tantivos de gêneros diferentes (“homens e mulheres”). Já 
bastante corresponde a muitas, portanto deve concordar 
com “vezes”. O termo meio foi empregado como advér-
bio, portanto não sofre � exão.

04  C
 A palavra meio foi empregada com valor de advérbio, por 

essa razão não é � exionada.

MERGULHANDO FUNDO
03  E
 A expressão “é necessário”, quando se refere ao sujeito 

acompanhado de determinantes (artigo, pronome ou 
numeral), sofre � exão; portanto, na proposição II do pri-
meiro par de frases, ter-se-ia “Era-me necessária a carreira 
política”.

04  D
 Na alternativa A, menos é advérbio, portanto não varia. 

Em B, a palavra proibido deveria ser � exionada, pois o 
termo venda aparece determinado pelo artigo a. Na alter-
nativa C, a palavra inclusos deveria estar no feminino, pois 
refere-se ao termo cópias. Na alternativa E, bastante é 
advérbio e, como tal, não sofre � exão.

05  Luiza teve menos oportunidade na vida do que ele.
 É proibida a venda de ingressos por cambistas.
 Seguem inclusas com os relatórios as cópias do processo. 
 Foram momentos bastante difíceis para a família.

06  D
 Na alternativa D, a palavra sós foi empregada no sentido de 

“sozinhos”, portanto, como adjetivo, concorda com o pro-
nome as. Na alternativa A, o termo anexo deveria concordar 
com “formulários”. Em B, o adjetivo caro refere-se ao sujeito 
Ela e deve concordar em gênero e número (“cara”). A pala-
vra bastante, em C, é advérbio, portanto não deve ser � e-
xionada. Na alternativa E, pronto deve concordar com “os 
preparativos”, pois trata-se de um predicativo do sujeito.

07  D
 Na alternativa D, o adjetivo, por funcionar como predica-

tivo do sujeito, pode concordar tanto com o substantivo 
mais próximo (“Estava distraído o garoto e sua amiga”) 
quanto com os dois substantivos (“Estavam distraídos o 
garoto e sua amiga”). Na alternativa A, a palavra possível 
concorda com o artigo que antecede a palavra mais; por-
tanto, neste caso, só poderia estar no singular. Em B, meio 
é advérbio, por isso não pode ser � exionado. E, em C, bas-
tante também é advérbio e, por isso, não sofre � exão.

08  A
 A palavra entrada vem determinada pelo artigo a, por-

tanto a expressão “é proibido” deveria estar � exionada: 
“Para quem a entrada é proibida?”.

09  E
 O termo mesmo deve concordar com o pronome elas, � e-

xionando-se, assim, no feminino plural. A palavra anexo 
faz referência ao vocábulo atestados e deve concordar 
com ele, � cando no masculino plural. A palavra bastante, 
por ser advérbio, não se � exiona.

10  E
 O adjetivo pior refere-se à palavra consequências, por-

tanto deve com ela concordar; bastante é advérbio, logo 
não se � exiona; e a palavra anexo refere-se ao termo 
informações, � exionando-se no feminino plural.


