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  Exercício 1

Complete os espaços com um dos nomes colocados nos 
parênteses. 

a) Será que é ______________________________ essa confusão 
toda?  (necessário/ necessária) 

b) Quero que todos fiquem ___________________________. 
(alerta/ alertas) 

c)  Houve ______________________ razões para eu não voltar lá. 
(bastante/ bastantes) 

d) Encontrei _______________________________________ a sala e os 
quartos. (vazia/vazios) 

e) A dona do imóvel ficou ______________________ desiludida 
com o inquilino. (meio/ meia) 

  Exercício 2

Após analisar os itens a seguir acerca da concordância 
nominal, julgue-os em "C”, quando correto, ou “E” quando 
errado. 

a. (    )  Amanhã haverá os últimos exames e as aplicações 
necessárias . 

b. (    )  Restam-me alguns dias de férias. 

c. (    )  Os Estados Unidos intervieram nos conflitos sul-
africanos há alguns meses. 

d. (    )  É necessária liberdade de expressão. 

e. (    )  São crianças a cuja situação muita gente é 
insensível. 

f. (    )  Envie bastantes dinheiro para aquela casa de 
caridade. 

g. (    )  Os meus avôs demonstravam bastante afeições por 
mim. 

h. (    )  Não me pouparam esforços para que o rio fosse 
despoluído. 

 Exercício 3

Faça a concordância, utilizando, adequadamente, as 
palavras entre parênteses. 

a)  Vão____________________________________ os documentos da 
casa. (anexo) 

b)  Estão _____________________________ as despesas com o 
frete. (incluso) 

c)  Elas ____________________ providenciaram os 
documentos. (mesmo) 

d)  Elas _____________________ encaminharam a solicitação. 
(própria) 

e)  Maria Helena responde: muito _______________________ 
(obrigado) 

f)  Naquela sala, havia ________________________________ 
alunas. (menos) 

g)  As tropas inimigas estavam _____________________________ 
(atento) 

h) Ela estava ____________________________________ aborrecida. 
(meio) 

i)  A porta está ______________________________________ aberta. 
(meio) 

j)  Tomou sozinha _________________________________ garrafa de 
vinho. (meio) 

k) Ele chegou ao meio dia e __________________________________ 
(meio) 

l)  ________________________________________ alunos foram ao 
acampamento. (bastante) 

m) Não havia ______________________________ motivos para ele 
faltar. (bastante) 

n) Eram alunas _______________________________________ 
simpáticas. (bastante) 

o) Eram assuntos ____________________________________ 
interessantes. (muito) 

p) Compareceram àquele lugar _____________________________ 
vezes. (muito) 

q) Naquela loja, havia mercadorias 
______________________________________________ (barato)  

r)  Paguei _______________________________________________ aquela 
moto. (caro) 

 

 Exercício 4

As frases abaixo apresentam erros de concordância. 
Reescreva-as, corrigindo-as: 

a)  Água sanitária é boa para a limpeza. 

 

b)  Era necessário a autorização dos pais. 

 

c)  Disseram meios verdades. 

 

d)  Eram pessoas as mais elegantes possível. 

 

e)  Os juros estão o mais elevado possíveis. 

 

f)  Esta viagem sairá caro. 

 

g)  Fiquem alertas, rapazes. 

 

h)  É necessário a virtude dos bons. 

 

i)  Bebida alcoólica não é boa para o fígado. 
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 Exercício 5

Tendo como base a concordância nominal, preencha, 
corretamente, as lacunas. 

 
1. Justiça entre os homens é ________________________________. 
2. É ___________________________________ a entrada de pessoas 

estranhas. 
3. A água gelada sempre é __________________________________. 
 

a)  necessário, proibida, gostosa. 

b)  necessária, proibida, gostoso. 

c)  necessário, proibida, gostoso. 

d)  necessária, proibido, gostoso. 

e)  necessário, proibido, gostosa. 

 

 Exercício 6

Complete as lacunas. 
 
Elas ______________________ providenciaram os atestados, que 
enviaram ____________ às procurações, como instrumentos 

______________________ para os fins colimados. 
 

a)  mesmas, anexos, bastantes 

b)  mesmo, anexo, bastante 

c)  mesmas, anexo, bastante 

d)  mesmo, anexos, bastante 

e)  mesmas, anexos, bastante. 

 Exercício 7

Marque a opção cuja sequência preencha adequadamente 
as lacunas do seguinte período: 
 
Nós ____________________________ socorremos o rapaz e a moça 

_______________________ /______________________. 
 

a)  mesmos, bastante, machucados. 

b)  mesmo, bastantes, machucados. 

c)  mesmos, bastantes, machucados. 

d)  mesmo, bastante, machucada. 

e)  mesmos , bastantes, machucada. 

 

 Exercício 8

Há concordância nominal inadequada em: 

A  clima e terras desconhecidas; 

B  clima e terra desconhecidos; 

C  terras e clima desconhecidas; 

D  terras e clima desconhecido; 

E  terras e clima desconhecidos. 

 

 Exercício 9

Estão corretas as concordâncias nominais, exceto: 

A  A sala e os quartos estavam desarrumados. 

B  Perdi a primeira e a segunda aulas. 

C  Visitei uma exposição de esculturas e quadros raras. 

D  Discutimos um e outro caso inexplicáveis. 

 Exercício 10

Indique a frase em que a palavra só é invariável: 

A  Eles partiram sós, deixando-me para trás 
aborrecida e bastante magoada. 

B  Chegada sós, com o mesmo ar exuberante de 
sempre. 

C  Sós, aquelas moças desapareceram, cheias de 
preocupações. 

D  Aqueles jovens rebeldes provocaram sós essa 
motivação. 

E  Depois de tão pesadas ofensas, prefiro ficar a sós a 
conviver com essa agressiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


