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Uso de numerais

»

»

»



Números cardinais compostos





Números que identificam leis, processos, decisões 
e normativos em geral

»

»

»



Emprego dos ordinais pelos cardinais



Números fracionários



Números no início de período

Números ordinais



Porcentagem

Obs

Concordância verbal



Concordância verbal – Regra geral

» Os novos recrutas mostraram

simples um núcleo

» Chefe pediu

» inflação deve

» servidores concordaram

composto

» queremos

» somos

» chegaram



Concordância verbal – Casos especiais

Choveu geou, ventou
haver existir tempo

transcorrido
Haverá
Havia
Errado houverem
Certo Se houver

fazer tempo transcorrido

Faz

fez

Errado Fazem

Certo Faz



haver fazer

haver fazer

Errado Vão fazer

Certo Vai fazer

Errado podem haver

Certo pode haver

Venceremos

Vencerei

Vencerá



mais

une-se

unem-se

um e outro

decreto trata

decreto tratam



um ou outro nem um nem outro

opção acabará

medida resolverá

um dos que

Um dos que influenciaram ou influenciou

quem

quem resolveu

eu resolvi



se

m

m

apartamentos são vendidos resultados são obtidos vendem
apartamentos obtiveram resultados.

grande número de, grande
quantidade de, parte de, grande parte de, a maioria de, a maior parte de

concordância ideológica

maioria

acabou acabaram

aprovaram aprovou



ser

predicativo

são

são

é dia

são

foram

tudo isto isso aquilo

Tudo são

Isto são

Aquilo foram



a maioria, grande número, a maior parte

A maioria eram

Grande número

A maior parte são

fui eu.

és tu

somos nós

é muito é
pouco, é mais de, é menos de



sermos nós

serem eles

fazer, deixar, mandar
sentir, ouvir, ver

fez deixou, mandou entrarem
entrar

Sentimos vimos, ouvimos vacilarem vacilar



Concordância nominal

Concordância nominal – Regra geral



Concordância nominal – Casos especiais
anexo, incluso, leso

Anexa

Vão anexos

Remeto inclusa

lesa leso

a olhos vistos

a olhos vistos.

a olhos vistos



possível

possíveis.

possível.

Regência



Regência – Conceito
Regência é

rege

Termos regentes Termos regidos



Regência de alguns verbos de uso frequente
Anuir concordar, condescender a

anuíram àquela

anuiu

Aproveitar

Aproveito a oportunidade



Aspirar respirar

Aspiramos o ar Aspirá-lo.

desejar ardentemente pretender

aspira

Aspirar a Aspirar a ele

Assistir auxiliar, ajudar, socorrer

assistir assisti-los

assiste ao lhe



estar presente, comparecer, ver
a:

assisti à assisti a ela

Assisti a . Assisti a ele.

foi assistida

Atender

atendeu ao

atendeu o Ministro o

atendeu ao Ministro a ele

Avisar

avisou os eleitores da



Comparecer

Compareci ao

Compartilhar

compartilha os dos ideais

Consistir consistir em de

consiste em

Custar ter valor valer

custou um milhão

ser difícil

Custa-me custo

Custou-lhe
demorar, tardar custou



Declinar declinar de

Declinou das

Implicar acarretar, produzir como consequência
implicá-lo:

Convênio implica

implica na

implica isso, implica-o

Incumbir

Incumbi o Secretário de providenciar

lhe

incumbiu ao Chefe do Cerimonial preparar



Informar informá-lo

Informo Vossa Senhoria de que

informar à autoridade interessada

Obedecer a a

obedeceram à lógica

lhe obedecem



Pedir lhe

Pediu ao assessor relatório

Pedir a alguém para fazer alguma coisa”

Pediu aos interessados lhes para que

Preferir la a
que

Obs preferível preferível àquilo
preferível do que



Propor-se a

propõe-se a

Referir

-as

Visar ter por finalidade
a.

ao ele
o

ao o



Obs

de que recursos que
dispõe

em que pontos
que o Governo

Colocação pronominal
Pronominais

Obras completas



Retos Oblíquos 
átonos

Oblíquos 
tônicos

Ênclise

comportar-se

cumpra-as.

afastando-se



Obs

Pediram-lhe Lhe pediram

Próclise

não, nada, nunca, jamais, nem, nenhum, ninguém

não lhes

Jamais nos



quem, o qual, que, quanto, cujo, como, onde, quando

que se

com quem

quem (o) que, qual, quanto(a)(s); como, onde, quanto

Quem nos

Quanto

quando, se, como, porque, que, enquanto,
embora, logo que, etc.

quando me despedia

se

que o

Obs

o aborrecer aborrecê-lo



Mesóclise

transmitir-lhes-ei

Ser-nos-ia

Obs

Nada lhe diremos Nada dir-lhe-emos

lhe enviaríamos que enviar-lhe-íamos



Colocação pronominal – Casos especiais

havia-se aproximado havia aproximado-se

nos tínhamos enfraquecido tínhamos enfraquecido-nos

Tê-lo-ia afetado Teria afetado-lhe

Devemos-lhe dizer

Nós lhe devemos dizer

Devemos dizer-lhe



lhe dizer

lhe devemos
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