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  Exercício 1

Quanto à concordância verbal, a frase inteiramente 

correta é: 

A  Cada um dos participantes, ao inscrever-se, deverão 

receber as orientações necessárias. 

B  Os que prometem ser justos, em geral, não 

conseguem sê-lo sem que se prejudiquem. 

C  Já deu dez horas e a entrega das medalhas ainda não 

foram feitas. 

D  O que se viam era apenas destroços, cadáveres e ruas 

completamente destruídas. 

E  Devem ter havido acordos espúrios entre prefeitos e 

vereadores daqueles municípios. 

 Exercício 2

Brasil faz UNESCO sambar 
O samba de roda do Recôncavo Baiano foi reconhecido 

pela Unesco como Patrimônio Oral  e Imaterial da Humanidade. 

Definido como uma expressão popular que mistura música, dança 

e poesia, foi escolhido por representar a forte herança africana no 

país e revelar aspectos das atividades econômicas, religiosas e 

lúdicas do Nordeste. 

A roda de samba do Recôncavo foi considerada por 

representar a diversidade de sambas que existe no Brasil. [...] 
Revista Língua Portuguesa. São Paulo: Segmento, fev. 2006.p.8. 

 

Analise as proposições e marque a alternativa correta em 

relação ao enunciado, a seguir: “A roda de samba do 

Recôncavo Baiano foi considerada por representar a 

diversidade de sambas que existe no Brasil.” 

Levando em consideração as normas de linguagem 

padrão, pode-se afirmar que: 

I. Há uma inadequação no uso do verbo “existe”, tendo 

em que vista não concordar com o termo “sambas”. 

II. O verbo “existe” pode ser substituído por “há” sem 

prejuízo semântico. 

III. A substituição de “existe” por “existem” seria 

justificável, tendo em vista o processo da concordância 

atrativa. 

A  Apenas II é verdadeira. 

B  Apenas I e II são verdadeiras. 

C  Apenas I e III são verdadeiras. 

D  Apenas I é verdadeira. 

E  Apenas II e III são verdadeiras.  

 Exercício 3

Assinale a opção que preenche de forma adequada e 

correta as lacunas nas frases abaixo, respectivamente. 

I. Seguem ________________________ às cartas minhas 

poesias para você. 

II. Polvo e lula_________________ serão servidos no jantar. 

III. Para a matrícula, é____________________ a documentação. 

a)  anexa, frescos, necessária. 

b)  anexas, frescas, necessária. 

c)  anexos,frescos, necessários. 

d)  Anexas, frescas, necessária. 

 Exercício 4

Do que eu poderia dizer, resta sempre um déficit de 

oitenta por cento. E os vinte por cento que consigo falar 

não correspondem senão ao que eu não gostaria de ter 

dito porque me deixa um saldo mortal de angústia. 

No trecho acima há dois verbos cujos sujeitos expressam 

quantidade. Transcreva esses verbos e, com base nas 

regras de concordância gramatical, indique por que um 

está no singular o outro no plural.  

 

 

 

 

 

 Exercício 5

Assinale as frases abaixo quanto à concordância verbal e 

enumere corretamente as frases: 
 

1. Concordância verbal correta 

2. Concordância verbal incorreta. 
 

a. (    )  Ireis de carro tu, vossos primos e eu. 

b. (    )  O pai  ou  o filho assumirá a direção do colégio. 

c. (    )  Mais de um candidato se insultaram. 

d. (    )  Os meninos parece gostarem dos brinquedos. 

e. (    )  Faz dez anos todos esses fatos. 

 Exercício 6

Em todas as frases abaixo a concordância verbal está 

incorreta, exceto: 

A   Qual de nós chegaremos primeiro ao topo da 

montanha? 

B  Os Estados Unidos representa uma segurança para 

todo o Ocidente. 

C  Recebei, Vossa Excelência, os protestos de nossa 

estima. 

D  Sem a educação, não podem haver cidadãos 

conscientes. 

E  Sobrou-me uma folha de papel, uma caneta e uma 

borracha. 
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 Exercício 7

Em “Há em nosso país duas constantes que nos 

induzem a sustentar que o Brasil é o único país brasileiro 

de todo o mundo”, reescreva o segmento destacado, 

substituindo o verbo “haver” por “existir”.   

 

 

 

 

 

 Exercício 8

Assinale a opção em que a concordância verbal e nominal 

está correta. 

A  Já é meio-dia e meia; faltam poucos minutos para 

começar a reunião. 

B  Comprei um óculos escuro nesta loja; Consegue-se 

bons descontos aqui. 

C  Vão fazer dez anos que trabalho aqui e ainda é 

proibido a minha entrada na sala da diretoria! 

D  Duzentas gramas de queijo são demais para fazer 

a torta. 

E  A gente fomos ao cinema no domingo, e lá haviam 

amigos nossos na fila. 

 Exercício 9

“Os Estados Unidos __________________________ grandes 

universidades de _______________ fama e mérito. 

a)  Possuem/ reputada. 

b)  Possui/reputado. 

c)  Possui/reputados. 

d)  Possuem/reputado. 

e)  Possui/reputada. 

 Exercício 10

“Informo a Vossas Senhorias que, _______________________, 

seguem a carta, o relatório e a cópia que nos solicitaram, e 

que estão inteiramente à __________________ disposição para 

exame.” 

a)  Incluso/vossa 

b)  Inclusos/sua 

c)  Inclusive/ sua 

d)  Inclusa/vossa 

e)  Inclusos/vossa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


