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  Exercício 1

Preencha as lacunas, nas frases seguintes, com a forma 
apropriada do verbo entre parênteses. Em alguns casos, 
você poderá flexionar o verbo em mais de uma pessoa. 

a) __________________________________ vários fatos inesperados 
ontem à noite. (ocorrer)  

b) ____________________________ nos alguns momentos de paz. 
(restar)  

c)  __________________________ apenas amigos fiéis no fim do 
debate. (ficar) 

d) ______________________________________ vinte reais. (sobrar)  

e) ______________________________ alguns bons amigos para 
alegrá-lo. (bastar)  

f)  Certamente ____________________ bons motivos para que 
continuemos juntos. (dever existir)  

g) Ainda _____________________________ muitas surpresas 
neste campeonato. (poder ocorrer)  

h) É possível que ainda __________________________________ 
lembranças daqueles momentos. (sobreviver)  

i)  Ainda ___________________________________ vinte litros de 
combustível no tanque do carro. (haver)  

 Exercício 2

Leia atentamente as duas frases seguintes e responda: que 
diferença estilística existe entre as duas? Qual a regra de 
concordância aplicada em cada caso? Explique.  

I. Diante da crise insuperável, renunciaram o presidente 
e os ministros. 

II. Diante da crise insuperável, renunciou o presidente e 
os ministros.  

 

 

 

 

 

 Exercício 3

Complete as frases seguintes com a forma apropriada dos 
verbos entre parênteses. 

a)  Os preparativos para a conferência internacional 
sobre o meio ambiente __________________________________ 
ontem. (terminar) 

b)  As acusações ao antigo presidente da comissão 
_________________________________________ a polícia a abrir 
investigações. (levar)  

c)  O valor das mensalidades do curso preparatório para 
a carreira jurídica _______________________________ muito 
no último semestre. (subir)  

d)  Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde revelou 
que a grande maioria dos adolescentes não se 
_______________________________ contra a AIDS. (prevenir)  

e)  A maior parte dos acidentes de trânsito 
_________________________________________ pela imprudência 
dos envolvidos. (ser provoca)  

f)  Cerca de dez mil pessoas _____________________________ 
das manifestações contra a corrupção. (participar)  

g)  Mais de um sonhador ____________________________ seu 
dinheiro em loterias. (gastou)  

 Exercício 4

Explique a diferença de significado que se pode perceber 
entre as frases de cada um dos pares seguintes.   

a)  A maior parte dos brasileiros age animalescamente 
ao volante de um automóvel. 

A maior parte dos brasileiros agem animalescamente 
ao volante de um automóvel. 

 

 

 

b) Muitos de nós são omissos. 

Muitos de nós somos omissos. 

 

 

 

 

 Exercício 5

Complete as frases seguintes com a forma apropriada do 
verbo ser. 

a)  Clarice _____________________________ as alegrias do pai. 

b)  Tudo _______________ lamentações depois da derrota.  

c)  Hoje __________________________________ dia dez de abril.  

d)  Hoje _____________________________________ dez de maio.  

e)  Vinte milhões __________________________________ muito!  

f)  ________________________________ quinze para as quatro.  

g)  Seu problema ____________________________________ nós?  

h)  – Quem ______________________? _____________________eu.  

i)  Tu _______________________________ o técnico da equipe.  

j)  O pai _____________________ nós. Nós _____________________ 
a nação brasileira.  

k)  A vida _____________________________________ momentos.  

l)  Isso _____________________________ manias de um chato.  

m)  Aquilo ______________ atitudes típicas de adolescente.  

n)  Vinte metros ______________ pouco: preciso de pelo 
menos trinta.  
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