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Com base nos seus estudos sobre concordância nominal, 

explique o motivo pelo qual o termo “só” está flexionado em 

apenas uma das frases apresentadas. 

 
 

Eles não vieram sós. 

Vieram só os rapazes. 

 

 

No quadrinho a seguir, há um erro de concordância 

nominal. Corrija-o e explique qual é a regra que justifica 

essa correção.  

 
 

 

Leia a seguinte oração:  
 

Rio de Janeiro é movimentada. 
 

Observa-se que, embora “Rio de Janeiro” seja um 

substantivo masculino, o adjetivo presente na frase está 

empregado no gênero feminino. Por que isso ocorre? 

 

(SEMSA) Assinale a frase que apresenta erro de 

concordância nominal do vocábulo em destaque: 

A  A mulher andou meia quadra e entrou num táxi. 

B  Ela mesmo examinou as pérolas. 

C  Ao ficar só na sala, retirou a caixa do envelope. 

D  As joias estavam bastante protegidas. 

E  Retirou da caixa uma aliança e um anel pequenos.  

 

Algumas das seguintes sentenças apresentam erros de 

concordância nominal. Identifique-os e faça a correção.  

a) Os trens e as estações foram reformadas. 

b) Pela ferrovia trafegavam vagões e locomotivas 

refrigerados. 

c)  Os bombeiros ficaram alertas. 

d) Os engenheiros construíram um viaduto e uma 

passarela novas.  

e) Os planos previam projetos e estruturas recém-

idealizadas.  

f)  Ela estava meia irritada.  

 

 

 

 

 

 

 
GABARITO 

1. Na primeira frase, o termo “só” significa “sozinho”, logo, deve 

variar de acordo com o substantivo ou pronome a que se referir. 

Na segunda, a palavra “só” significa “somente”, portanto, é 

invariável. 

O erro ocorre na falta de concordância entre a preposição + artigo 

(dos) e o substantivo “deputado”. A regra geral de concordância 

nominal diz que o adjetivo e as palavras adjetivas (artigo, 

numeral, pronome) concordam em gênero e número com o 

substantivo a que se referem. Dessa forma, a frase estaria correta 

de duas maneiras, desde que haja a concordância com o 

substantivo: “[...] nas gangues do deputado” ou “[...] nas gangues 

dos deputados”. 

2. Na oração apresentada, há a figura de construção silepse, ou seja, 

a concordância não é feita de acordo com as palavras que 

efetivamente aparecem na oração, mas segundo a ideia que se 

associa a elas ou então segundo um termo subentendido. Entende-

se que: “A cidade Rio de Janeiro é movimentada”. 

3. Letra B. 

4.  

a) ERRADO. Os trens e as estações foram reformados.  

b) CERTO. 

c) ERRADO. Os bombeiros ficaram alerta. 

d) ERRADO. Os engenheiros construíram um viaduto e uma 

passarela nova. / Os engenheiros construíram um viaduto e 

uma passarela novos.   

e) CERTO. 

f) ERRADO. Ela estava meio irritada.  
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