
204 Concordância nominal 1 – Adjetivo posposto aos substantivos 
 
 
 
 
 
 
 
A pergunta da vez 
 
Você tem dúvidas quando tem que fazer a concordância (nominal) entre um adjetivo e dois 
substantivos, estando o adjetivo posposto (colocado depois de) a eles? Veja abaixo: 
 
1 - Tenho uma prima e uma irmã vaidosa. (ou vaidosas?). 
2 – Tenho um primo e uma irmã vaidosa. (ou vaidosos?) 
3 – Um ser, uma força, uma inteligência suprema. (ou supremos?) 
4 – Havia júbilo e alegria intensa. (ou intensos?) 
5 – O treinador e goleiro tranquilo chegou. (ou tranquilos?) 
 
É provável que sim! Então vamos resolver essas questões! 

 
Uma gota de gramática 
 
Antes de desvendar isso, lembre-se de que concordância nominal é aquela em que o adjetivo, o 
pronome, o numeral e o artigo alteram suas desinências para se ajustarem ao substantivo a que 
se referem. Em outras palavras, para nos explicar isso, o professor dizia assim, na escola: “O 
adjetivo (ou o pronome, ou o numeral, ou o artigo) concorda (em gênero e número) com o 
substantivo!” 
 
Mas... quando o adjetivo aparece depois de dois substantivos, para fazer essa concordância que 
o professor nos explicava, surgem algumas dúvidas.  
 
Eis as regras que nos auxiliam a resolver esse problema: 
 

Adjetivo posposto a mais de um substantivo 

CASOS REGRA EXEMPLO 

Substantivos de mesmo 
gênero + adjetivo 

Adjetivo concorda com o 
substantivo mais próximo ou 
fica no plural. 

Tenho uma prima e uma irmã 
vaidosa/vaidosas. 

Substantivos de gêneros 
diferentes + adjetivo 

Adjetivo concorda com o 
substantivo mais próximo ou 
fica no plural masculino. 

Tenho um primo e uma irmã 
vaidosa/vaidosos. 

Substantivos exprimindo 
gradação ou sinonímia 

Adjetivo concorda com o 
substantivo mais próximo. 

Um ser, uma força, uma 
inteligência suprema. 
 
Havia júbilo e alegria intensa.  
 

Substantivos referindo-se a 
uma só pessoa. 

Adjetivo concorda com o 
substantivo mais próximo. 

O treinador e goleiro tranquilo 
chegou. 

 
 
 



Questões bem práticas para você 
 
1 – Complete as lacunas a seguir com a(s) opção (opções) adequada(s): 
 
a) Tratava-se de momento e lugar __________. (inoportuno/inoportunos). 
b) O garçom trouxe um garfo e uma faca __________. (cromada/cromados). 
c) A inteligência, o esforço, a dedicação __________ (extraordinária/extraordinários) vence tudo. 
d) A profecia se cumpriu no povo e gente __________. (hebreia/hebreus). 
e) O deputado e secretário da educação __________. (mineiro/mineiros). 
 

RESPOSTAS 
 
a) inoportuno/inoportunos. 
b) cromada/cromados. 
c) extraordinária 
d) hebreia. 
e) mineiro. 


