CENTRO EDUCACIONAL SIGMA

9º ANO • Língua Portuguesa
Exercício 1

k. ( ) Haverão problemas sempre na vida.

Leia com atenção o pequeno texto abaixo, circule os erros
de concordância verbal e corrija-os.

l. ( ) Fizeram invernos intensos nos últimos anos.

“Estudo feito pelo Ibope e IBGE mostraram que a maior
parte da população apóiam o controle sobre as redes de televisão.
Das 2 mil pessoas ouvidas, 1,5 mil (75%) defendeu mecanismos de
controle externo das redes de televisão para evitar programações
consideradas constrangedoras ou prejudiciais às crianças e aos
adolescentes, com a exposição a cenas de sexo, violência e
drogas”.

LISTA 26

m. ( ) José era as esperanças dos pais.
n. ( ) Fomos nós quem decidiu.
o. ( ) Foi ele que pediu pra eu voltar.
p. ( ) Fostes tu quem pediste pra eu voltar.
q. ( ) Fui eu que pediu pra você voltar.

Exercício 2
Marque (C) para as orações que realizam concordância
corretamente, (E) para as que não o fazem. Depois, corrija
o que estiver errado.
a. ( ) A moça e o rapaz chegaram tarde.

r. ( ) Já são meia-noite e meia?
s. ( ) Agora é meio-dia e meio.
t. ( ) Hoje são 15 de outubro, dia do professor.

b. ( ) Falará o garoto e a garota.
u. ( ) Hoje é dia 15 de outubro.
c. ( ) Eu, tu e ele vamos sair.
v. ( ) Você é um dos amigos que mora no meu coração.
d. ( ) Tu e ela irão sair amanhã?
w. ( ) O vencedor é eu.
e. ( ) O bando chegou com fome.
x. ( ) O vencedor sou eu.
f. ( ) A multidão de jovens avançavam.
y. ( ) O vencedor somos nós.
g. ( ) A multidão, apesar de tudo, gritavam muito.
h. ( ) Os Estados Unidos ficaram mais poderosos.
i. ( ) Vassouras é uma cidade bonita.
j. ( ) As Minas Gerais é um dos poucos estados
brasileiros que não tem praia.

19M4Por_PD_26_2018.docx | 9º ANO :: 4º período :: ENSINO FUNDAMENTAL | set/2018

pág. 1 de 2

CENTRO EDUCACIONAL SIGMA
Exercício 3
Marque as orações que apresentam problemas de
concordância verbal.
A Procuram-se alunos dedicados e estudiosos.
B Eu sou uma daquelas que gosta de estudar para as
provas!
C Para a feira cultural, preparou-se belos materiais.
D O estudo, o compromisso e a disciplina, tudo isso
devem ser cultivados pelos alunos.
E O cansaço, as provas e desafios, nada pode fazê-lo
desistir.
F Ele é um dos que sempre tiram boas notas nas
provas.
Exercício 4
Complete os espaços com um dos verbos colocados nos
parênteses tendo em vista as regras de concordância
verbal.
a) ________________os filhos e o pai… (chegou/chegaram)
b) Fomos nós que _______________________________ na questão.
(tocou/tocamos)
c) Não serei eu quem ___________________________ o dinheiro.
(recolherei/ recolherá)
d) Mais de um torcedor __________________________________
estupidamente. (agrediu-se/agrediram-se)
e) O fazendeiro com os peões __________________ a cerca.
(levantou/ levantaram)
f) ______________________ de haver algumas mudanças no seu
governo. (há/ hão)
g) Sempre que _______________ alguns pedidos, procure
atendê-los rapidamente. (houver/ houverem)
h) Pouco me _______________ as desculpas que ele chegar a
dar. (importa/ importam)
i) Jamais ______________ tais pretensões porparte daquele
funcionário. (existiu/ existiram)
j) Tudo estava calmo, como se não ________________ havido
tantas reivindicações. (tivesse/ tivessem)
k) Espero que se _____________________ as taxas de juro.
(mantenha/ mantenham)
l) É importante que se _______________ outras soluções para
o problema. (busque/ busquem)
m) Não se ______________ em pessoas que não nos olham
nos olhos. (confia/confiam)
n) Hoje já não se __________________ deste modelo de carro.
(gosta/ gostam)
o) A verdade é que _____________________ certos pormenores
pouco convincentes. (observou/observaram)
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