
230 Concordância verbal com percentagem  
 
 

 
  

A pergunta da vez  
  

Como fazer concordância verbal com percentagem? 
 

Uma gota de gramática  
 

Conforme o caso, o verbo pode ficar no plural ou no singular com as expressões que indicam 
percentagens, já que a concordância pode ser feita com o substantivo a que ele se refere ou com o 
número percentual.  

 

- Pesquisa aponta que 86% da população ganha menos de dois salários mínimos (concorda com 
população). 

 

- Pesquisa aponta que 65% da população ganham menos de dois salários mínimos (concorda com 
65%). 

 

Geralmente, costuma-se fazer a concordância com o substantivo referente ao percentual. Já 
quando o percentual e o substantivo estão no plural, não é facultativa a concordância, pois o verbo 
tem de obrigatoriamente ficar no plural.  

 

- O diretor da escola assegura que 80% dos estudantes terão acesso à internet. 

 

- Registrou-se que 30% dos envolvidos estavam contentes e os 70% restantes estavam insatisfeitos. 

 

E o mesmo acontece com a obrigatoriedade da concordância no singular no caso de o percentual e 
o substantivo estarem no singular: 

 

- Somente 1% do eleitorado daquele país deixou de comparecer às urnas neste ano. 

 

Quando há apenas o número percentual, sem estar especificado com substantivo, a concordância é 
feita com o número: 

 

- Estavam insatisfeitos, então 20% saíram da empresa. 

 

- Praticamente todos os pais compareceram à reunião; apenas 5% não estiveram presentes. 



 

- 1,6% não aceitou a proposta apresentada pelo diretor.* 

 
*Nesse caso, a concordância é feita com o número inteiro antes da vírgula.    

 

 

Questão bem prática para você  

Leia as afirmativas abaixo e assinale aquela incorreta: 
  
a) Atesto que 25% são autênticos.  
b) De todos os presentes na assembleia, 1% votou a favor da matéria. 
c) Apenas 40% das escolas tem bibliotecas bem equipadas. 
d) Estudos apontam que até 15% da mata pode ser queimada. 
 

RESPOSTA  
Letra c. 


