
     

 

 

 

 

 

 
                                
                                
01. Indique a opção correta, no que se refere à concordância 

verbal, de acordo com a norma culta: 
a)  Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova. 
b)  Choveu pedaços de granizo na serra gaúcha. 
c) Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui.  
d) Bateu três horas quando o entrevistador chegou. 
e) Fui eu que abriu a porta para o agente do censo.  
 

02. A concordância verbal NÃO está em consonância com a 

norma-padrão em: 
a) A maior parte dos alunos admiram seus professores. 
b) Fazem anos que a educação brasileira tem buscado novos 
métodos. 
c) Não sou dos que acreditam em uma educação tradicional. 
d) Foi dona Clotilde quem despertou o desejo dos alunos por 
aprender. 
e) Prezar e amar é fundamental para o processo de ensino-
aprendizagem. 
 

03. Assinale a alternativa em que a concordância verbal 
está INCORRETA. 

a) Um conjunto amplo de pessoas respondeu ao questionário. 
b) Falta apenas dois dias para o fechamento das inscrições. 
c) A maioria das empresas ainda mantêm estruturas 
burocráticas. 
d) Não basta as empresas disporem de uma tecnologia de ponta. 
 

04. A concordância verbal está de acordo com a norma-padrão 

em: 
a) Tratam-se de problemas nunca resolvidos. 
b) Nunca se assistem a ações afirmativas nesses casos. 
c) Em poucas cidades, apresentam-se soluções adequadas para 
o comércio ambulante. 
d) A situação dos moradores de habitações precárias são as 
piores. 
e) Antes haviam políticas que buscavam solucionar o problema 
do comércio ambulante. 
 

05. Assinale a alternativa em que a concordância está correta. 

a) Não foi adequado a postura dela na cerimônia. 
b) Ele deixou bem claro, no pronunciamento, suas ideias sobre 
o projeto. 
c) A maioria dos estudantes que prestaram o concurso 
apresentou dificuldades em matemática. 
d) Deve existir outras soluções para este problema! 
 

06.Assinale a alternativa que apresenta a 
norma INADEQUADA para explicar a concordância verbal 

utilizada no trecho dado.  
a) o norte-americano especialista em segurança da informação 
Dave Kearns costuma avisar → O verbo concorda com o sujeito 
em pessoa e número.   
b) existe uma série de aplicativos, navegadores, redes sociais → 

Usa-se o verbo existir somente na terceira pessoa do singular, 
pois é impessoal. 
c) das pessoas, empresas ou instituições que foram 
autorizadas → Quando o sujeito for pronome relativo, o verbo 

concorda com o antecedente desse pronome.   
d) Tudo está disponível para alguém. E pode ser usado contra 
você. → Nos dois casos, o verbo concorda com o sujeito em 
pessoa e número 
 

07. Indique a opção em que a concordância verbal NÃO está 

feita corretamente. 
a) Homens, mulheres, guris, ninguém o aceitava. 
b) Na cidade, haviam mulheres com vassouras. 
c) Eu e tu não acreditaríamos na história. 
d) O maior problema daquele grupo são as superstições. 
e) Os piazinhos têm medo do desconhecido 
 

08. Já ___ anos, ___ neste local árvores e flores. Hoje, só ___ 

ervas daninhas. 
a) fazem, havia, existe               d) faz, havia, existem 
b) fazem, havia, existe               e) faz, havia, existe 
c) fazem, haviam, existem 
 

09. Indique a alternativa em que não há erro de concordância. 

a) Devem haver poetas que pensam no desastre aéreo como 
sendo o arrebol. 
b) Deve existir poetas que pensam no desastre aéreo como 
sendo o arrebol. 
c) Pode existir poetas que pensam no desastre aéreo como 
sendo o arrebol. 
d) Pode haver poetas que pensam no desastre aéreo como 
sendo o arrebol. 
e) Podem haver poetas que pensam no desastre aéreo como 
sendo o arrebol 
 

10. Assinale a alternativa cujo verbo destacado poderia ser 
substituído por “existir” ou “existia”.  
a)  Durante todo o processo, havia, devido a diversos fatores 
externos, muitas chances de mudanças.  
b) À noite, em meu quarto, eu me lembro sempre de que havia, 
antes de nós conhecermos, algumas promessas inacabadas.  
c) Todos sabemos que deveria, durante o processo de ensino-
aprendizagem, haver, para que os jovens alunos pudessem 

compreender melhor o conteúdo, métodos práticos após as 
aulas teóricas.  
d) Deve haver, em nosso planos de governos, programas 
voltados à classe mais pobre da população.  
e) Em nossas aulas de História do Brasil, deve haver, após uma 

breve explicação acerca da linguagem da época – levando em 
consideração o movimento literário no qual o texto foi produzido 
-, a interpretação correta do Hino Nacional Brasileiro.  
 

11. Assinale a opção em que há uma transgressão às normas 

de Concordância (nominal ou verbal): 
a) Já passava do meio-dia e meia, quando muitas competições 
já tinham sido iniciadas. 
b) Valor de bens de candidatos à Prefeitura da Capital superam 
o declarado à Justiça Eleitoral. 
c) Segundo a defesa, é necessário existência de crime de 
responsabilidade. 
d) Fizeram críticas meio exageradas ao desempenho da política 
externa. 
e) Após confrontos, uso de “burquíni”, mistura de burca com 
biquíni, é proibido em 12 cidades francesas. 
 

12. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal 

e nominal. 
a) O governo federal informou que pretende finalizar a ponte no 
prazo inicialmente previsto, mas os repasses à empreiteira 
depende da finalização dos projetos e das conclusões de cada 
uma das etapas. 
b) A obra vai custar 48 milhões de reais, todavia não está 
incluído no orçamento os custos das desapropriações. 
c) Por mais complexos que sejam os problemas, deve haver 
soluções viáveis para solucioná-los, especialmente quando se 
empregam, com cuidado e sensatez, métodos adequados. 
d) Nos relatórios dos auditores, aludem-se a fatos cujas origens, 
a julgar pelo que se afirma nos jornais, não foi suficientemente 
esclarecida. 
e) Fez-se, por muito tempo no Brasil, planos para um economia 
melhor. 
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TEXTO ABAIXO PARA A QUESTÃO 13 
Conversa de casados 
- Querido, o que você prefere? Uma mulher bonita ou uma 
mulher inteligente?  
- Nem uma, nem outra. Você sabe que eu só gosto de você. 
 

13.Marque a alternativa que apresenta correta reescrita de uma 

frase do texto acima em relação à gramática, ainda que seja 
alterado o sentido. 
a) Você prefere mulheres e menina bonitos? 
b) Você prefere mulheres e gestos bonitas? 
c) Você prefere bonito gesto e mulheres? 
d) Você prefere gesto e mulher bonitas? 
e) Você prefere meninas e mulheres bonita? 
 

 
 
14. Algumas classes gramaticais podem receber diferentes 

classificações, dependendo da situação em que são utilizadas. 
No primeiro quadrinho, há o uso do termo “meio”. Assinale a 
alternativa cujo termo em destaque pertence à mesma classe 
gramatical que esse termo e que teve a concordância nominal 
respeitada. 
a) A aula acabará ao meio-dia e meia.  
b) Os jogadores saíram bastantes cansados do treino. 
c) Os alunos pareciam bem animados após a prova. 

d) Os candidatos à Presidência da República falaram bastante, 
mas não apresentaram bastantes propostas diferentes.  
e) Maria e o marido saíram só para o restaurante.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEM DO QUADRINHO DA QUESTAO 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Assinale a frase correta quanto à concordância verbal e 

nominal. 
a) Segue, anexo, ata da reunião ordinária do Conselho Superior 
de 02 de maio de 2012 da Fundação Coelho Pitanga a ser 
analisada e após fazer todas as considerações pelos membros 
do conselho que acharem necessárias irei em busca das 
respectivas assinaturas dos conselheiros presentes. 
b) Esse profissional deve ficar responsável pela elaboração das 
escalas de trabalho semanais e sua manutenção, comunicação 
interna e externa, agendamento de compromissos da 
coordenação e da equipe em geral, registro e acompanhamento 
de assiduidade e demais tarefas que envolvam questões 
administrativas. 
c) Não será esquecido estes dois dias para quem pode estar nos 
dois encontros ou reencontros. 
d) No elenco, chamam a atenção também a presença de 
modelos, de uma bailarina e de uma dançarina. 
e) Após o show, a cantora disse “Muito obrigado” aos fãs que a 
esperam na saída. 
 

16. Assinale a alternativa em que a palavra “bastante(s)” está 

empregada corretamente, de acordo com a norma culta da 
Língua. 
a) Havia alunos bastantes para completar duas salas. 
b) Há provas bastante para condenar o réu. 
c) Os rapazes eram bastantes fortes e carregaram a caixa 
d) Temos tido bastante motivos para confiar no chefe. 
e) Todos os professores estavam bastantes confiantes. 
 
 


