CONCORDÂNCIA: NOMINAL E VERBAL

345. Há concordância 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.
346. Há erro de concordância na opção:
a) calças e chapéus surradas;
b) poder e força mágica;
c) arreios e sela velhos;
d) rifles e alpercata nova;
e) cangaceiros e capitão temidos.
347. A concordância nominal está correta, EXCETO em:
a) o vento agitou as flores lilases da paineira;
b) esperança é necessário para viver;
c) a candidata estava meio nervosa;
d) os filhos são tais qual o pai;
e) as crianças estavam alerta.
348. Assinale a opção que preenche as lacunas:
Vão _________ aos processos várias fotografias. Paisagens as mais belas ________ .
Ela estava _________ narcotizada.
a) anexas-possíveis - meio;
b) anexas-possível - meio;
c) anexo-possíveis - meia;
d) anexo-possível - meio;
e) anexo-possível - meia.
349. Assinale a opção que preenche as lacunas:
Vai _________ à carta minha fotografia. Essas pessoas cometeram crime de ________
patriotismo. Elas __________ não quiseram colaborar.
a) incluso – leso – mesmo;
b) inclusa – leso – mesmas;
c) inclusa – lesa – mesmas;
d) incluso – leso – mesmas;
e) inclusa – lesa – mesmo.
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350. Assinale a opção com erro de construção:
a) vocês próprios entenderão a matéria;
b) há bastantes exemplos nesta lição;
c) ela adora pérola;
d) vocês vieram só ou acompanhados ?
e) nenhuns obstáculos conseguirão impedir nossa vitória.
351. Assinale a opção com erro de construção:
a) um e outro aluno desistiu de terminar a prova;
b) estas crianças eram as mais espertas possíveis;
c) cerveja pode ser mau para a saúde;
d) a aluna regredia olhos vistos;
e) as literaturas francesa e a inglesa são vastíssimas.
352. Assinale a opção com erro de construção:
a) água é bom para a saúde;
b) achamos estas paisagens as mais belas possível;
c) suas forças definhavam a olhos vistas;
d) é proibido entrada a pessoas estranhas ao serviço;
e) deve ser um bom livro, haja vista as suas edições sucessivas.
353. Assinale a opção com erro de construção:
a) nem um nem outro aluno conseguiram aprovação;
b) não conheço nem uma nem outra hipótese;
c) acredito que um e outro funcionário serão promovidos;
d) é claro que sou seu amigo; hajam vista das minhas declarações;
e) foi acusado de grave crime: lesa-pátria.
354. Assinale a opção com erro de construção:
a) estes alunos são os mais estudiosos possível;
b) sua aplicação ao estudo crescia a olhos vistos;
c) suas blusas rosas eram “chiquérrimas” ;
d) suas virtudes cresciam a olhos vistos;
e) ele não sabe raciocinar, haja vista os argumentos apresentados.
355. Assinale a opção com erro de construção:
a) os filhos são tal qual os pais;
b) julgo inverídicas estas notícias;
c) estas foram as sós palavras que ele disse;
d) colhemos bastantes exemplos neste livro;
e) só alunos são admitidos na reunião.
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356. Assinale a opção com erro de construção:
a) as meias verdades são piores que as mentiras;
b) o professor combinou algumas aulas
c) minha irmã tem verdadeira obsessão por vestidos cinza;
d) os raios ultravioleta têm larga aplicação na Medicina;
e) vocês estão só ou acompanhados?
357. Assinale a opção com erro de construção:
a) ele comprou livros e revistas bastante antigos;
b) os filhos são tais qual a mãe;
c) todos os soldados do quartel estavam alertas;
d) sua opinião é um crime de lesa-inteligência;
e) estudamos profundamente a língua inglesa e a francesa.
358. Assinale a opção com erro de construção:
a) são duas nações todo poderosas;
b) é vedado cópia deste livro;
c) mais trabalho e menas palavras;
d) alguns cientistas dizem que cebola é ótimo para o sangue;
e) a literatura provençal e a portuguesa apresentaram alguns pontos de contato.
359. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma entre
parêntese NÃO completa corretamente a lacuna da frase:
a) devem ser bem ________ engenho e habilidades daqueles que integram uma mesma
comunidade. (coordenadas);
b) os países pobres e os países ricos possuem recursos e necessidades muito _______ ;
(diversos);
c) é preciso que Ciência e Tecnologia estejam __________ às aspirações da
comunidade; (subordinadas);
d) em muitos países, estão intimamente _________ o fenômeno científico e o social;
(ligados);
e) os mecanismos e intenções que determinam a pesquisa nos países ricos são
erroneamente __________ , para os países pobres. (transferidos);
360. Assinale a alternativa que apresenta silepse de pessoa.
a) ele foi recompensado e os demais esquecidos;
b) os alunos da Universidade fomos informados que as aulas recomeçarão em março;
c) Vossa Excelência, senhor bispo, é muito generoso;
d) o povo, mesmo considerando os riscos em estar ali, não se afastaram enquanto não
chegava o seu líder.
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361. Assinale a opção em que há erro de concordância:
a) não eram caras a canetinha e o balãozinho que o camelô vendia;
b) o camelô vendia barato canetas e balões coloridos;
c) o camelô vendia, baratos, os balõezinhos e as canetinhas;
d) os balões e as canetas vendidos pelo camelô eram baratíssimos;
e) os pequeninos balões e canetas, que o camelô vendia, não eram caros.
362. Assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas.
Já _______ oito anos, que não _________ as peças de seu diário e ______ pessoas,
naquela casa, que não se preocupavam com isso.
a) iam fazer - se consertavam - havia;
b) ia fazer - se consertavam - havia;
c) ia fazer - se consertavam - haviam;
d) ia fazer - consertavam-se - haviam;
e) iam fazer - consertavam-se - havia.
363. Assinale a opção em que há erro de concordância em relação a norma culta da
língua:
a) o trabalho do cientista é um dos que mais merece o reconhecimento da sociedade;
b) um grande número de cientistas trabalha em condições precárias;
c) deve existir condições especiais para o trabalho do cientista;
d) valorizem-se os cientistas, oferecendo-lhes condições especiais de trabalho;
e) quer-se criar condições especiais para o trabalho do cientista.
364. Assinale a opção em que o uso do verbo haver se faz de acordo com a norma culta
da língua.
a) haverão anos sem que o veja novamente;
b) não deveriam haver condições melhores para o Romantismo senão após nossa
emancipação política;
c) houveram protestos contra a reforma de Lutero;
d) não poderiam haver alunos mais estudiosos que os desta turma;
e) não se houveram bem aqueles rapazes.
365. Assinale a opção em que a lacuna pode ser preenchida por qualquer das duas
formas verbais indicadas entre parênteses.
a) um dos seus sonhos ________ morrer na terra natal (era / eram);
b) aqui não _________ os sítios onde eu brincava.(existe / existem);
c) uma porção de sabiás ________ na laranjeira; (cantava / cantavam);
d) não _______ em minha terra belezas naturais; (falta / faltam);
e) sou eu que _______ morrer ouvindo o canto do sabiá. (quero / quer).
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366. Assinale a opção que se completa com a segunda forma dos parênteses.
a) Creio que _________ existir pessoas honestas; (deve / devem)
b) amanhã ________ fazer cinco anos que voltaste; (vai / vão)
c) pensamos que _________ muitos pretendentes a este cargo; (haverá / haverão)
d) todos crêem que __________ ocorrer um empate; (pode / podem)
e) pelos meus cálculos __________ fazer três dias que ela não aparece. (vai / vão)
367.Tendo em vista as regras de concordância assinale a única oração em que a forma
entre parênteses completa corretamente a lacuna da frase:
a) _________, na verdade, diferentes motivos responsáveis pela nossa dependência
tecnológica (existe);
b) é indispensável que se _________ entre pesquisas científicas e aspirações da
comunidade uma estreita vinculação (mantenham);
c) a força de certos mecanismos _________ com que as pesquisas nos países pobres
girem em torno de interesses dos países ricos (fazem);
d) _________ combinar-se engenho e habilidades dos homens para a resolução dos
problemas específicos da comunidade (devem);
e) é preciso que tanto o desenvolvimento científico quanto o tecnológico __________
primeiramente em conta o fator cultural (leve).
368. Assinale a opção em que a lacuna pode ser preenchida por qualquer das duas
formas verbais colocadas entre parênteses:
a) não ________ motivos para acreditarmos que o computador constitui séria ameaça
contra os direitos individuais (falta / faltam);
b) grande parte das previsões de alguns escritores _________ assumindo feição de
realidade no mundo atual (está / estão);
c) o computador certamente _________ profundas modificações na estrutura da
sociedade moderna (introduzirá / introduzirão);
d) no futuro, __________ desaparecer certos direitos de que hoje todos os indivíduos
compartilham (poderá / poderão);
e) é provável que futuramente ________ sob o controle do computador todos os nossos
negócios e a nossa vida privada (fique / fiquem).
369. Em todas as frases a concordância verbal realizada é a única possível, EXCETO
em:
a) cada um de nós mentiu-lhe estupidamente;
b) quando se acabariam aqueles serviços moles;
c) tinha havido alguns minutos de silêncio;
d) tudo era matéria às curiosidades de Capitu;
e) a causa eram provavelmente os seus projetos.
370.A concordância é facultativa em:
a) quantos de vós estais preparados;
b) “a gente de nossa família trabalha nas plantações”;
c) bateram seis horas no relógio da igreja;
d) mais de um dos convidados se cumprimentaram efusivamente;
e) mais de um banhista se afogou nessa praia no ano passado.
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371. Observando a concordância nominal dos períodos abaixo, assinale a única
alternativa indefensável:
a) será boa toda cautela na resolução desse problema;
b) duas garfadas foram suficientes para fazê-la calar;
c) a senhora é professora? Sou-o!
d) quem a julga sábia só pode ser míope;
e) achei-a, meia estragada!
372. Assinale a opção cujo adjetivo NÃO se flexiona como latino-americano (“países
latino-americanos”):
a) sócio-cultural;
b) histórico-geográfico;
c) herói-cômico;
d) cívico-religioso;
e) vermelho-sangue.
373. Assinale a frase que apresenta, em relação à norma culta da língua, erro de
concordância:
a) deu-se às poesias o nome de PRIMEIROS CANTOS;
b) grande parte das poesias não têm uniformidade nas estrofes;
c) pode as regras de mera convenção ser menosprezadas;
d) adotaram-se todos os ritmos da metrificação portuguesa;
e) os ritmos utilizados me pareceu quadrarem melhor com o que eu pretendia exprimir.
374. Assinale a opção em que, de acordo com as normas da língua culta, ambas as
formas verbais entre parênteses podem ser empregadas:
a) faria alpercatas fortes que um dia (romperia /romperiam) a terra dura das caatingas;
b) (cantava / cantavam) os canários da biqueira, acompanhando a alegria de José
Amaro;
c) só (havia / haviam) dois homens no mundo que ele podia ajudar, disse aguardenteiro;
d) (trabalharia / trabalhariam) para o capitão, dali por diante, mestre José Amaro e o
aguardenteiro;
e) não queria que José Paulino e os outros o (visse / vissem) assim como estava.
375. Assinale a concordância verbal inaceitável em relação à norma culta.
a) Deve haver ainda estrelas no céu;
b) hão de existir outros sistemas planetários;
c) há de haver outros sistemas planetários;
d) podem existir dificuldades intransponíveis;
e) podem haver novos exames.
376. O infinitivo está flexionado corretamente, EXCETO em:
a) encontrei seus cartões, amáveis de ler, cheios de ternura;
b) para venceres a disputa, é preciso que treines muito;
c) mandei-os saírem tão logo chegaram;
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d) ontem, ninguém os viu chegar;
e) costumamos sair bem cedo.
377.A concordância verbal está correta, EXCETO em:
a) as estrelas parecem piscar;
b) tudo isso foram suposições;
c) davam cinco horas quando ele chegou;
d) escutava-se uma ou outra voz sussurrante;
e) fazem dois anos que ele daqui se mudou.
378. Assinale a opção que apresenta erro de concordância:
a) palavras e exemplos dignos;
b) palavra e exemplo digno;
c) exemplo e palavra dignos;
d) exemplo e palavra dignas;
e) dignas palavras e exemplos.
379. Assinale o erro de concordância nominal:
a) desertos estavam a casa, a vila e o templo;
b) desertos estavam o templo, a casa e a vila;
c) desertas a casa, a vila e o templo;
d) deserto o templo, a casa e a vila;
e) deserta a vila, o templo e a casa.
380. Assinale o erro de concordância nominal:
a) anexos vão o recibo e a fatura;
b) anexo vão o recibo e a fatura;
c) anexa vai a fatura e o recibo;
d) anexo vai o recibo e a fatura;
e) anexos vão a fatura e o recibo.
381. Assinale o erro de concordância nominal:
a) a própria aluna confessou o erro;
b) eles mesmos trouxeram as sementes;
c) estamos conforme com tua opinião;
d) usava sapatos areia e luvas pérolas;
e) as crianças feriram-se a si mesmas.
382. Assinale o erro de concordância nominal:
a) vazios estavam a casa, a vila e o templo;
b) vazios estavam o templo, a casa e a vila;
c) vazias a casa, a vila e o templo;
d) vazio o templo, a casa e a vila;
e) vazia a casa, o templo e a vila.
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383. Assinale o erro de concordância nominal:
a) anexos vão o bilhete e a carta;
b) anexo vai o bilhete e a carta;
c) anexo vão o bilhete e a carta;
d) anexa vai a carta e o bilhete;
e) anexos vão a carta e o bilhete;
384. Assinale o erro de concordância nominal:
a) tempo por mentirosos o réu e seu cúmplice;
b) marido e mulher caminhavam amuados, lado a lado;
c) diante do estranho homem, meninos e meninas ficaram desconfiados;
d) julgamos o aluno e a aluna mentirosos;
e) tenho o aluno e seu companheiro como mentiroso.
385. Assinale o erro de concordância nominal:
a) sós, Pedro e Paulo abriram o cofre;
b) só Pedro e Paulo conhecem o segredo do cofre;
c) definitivamente fiquei quites com o serviço militar;
d) a própria diretora afirmou que viria: sim, ela mesma;
e) comprei dois ternos azul-marinho.
386. Assinale o erro de concordância nominal:
a) estavam abertos a porta e as janelas;
b) vivemos tormento e martírio contínuo;
c) o rapaz era tal qual a mãe;
d) eu quero mais trabalho e menos palavras;
e) não conheço nem uma nem outra hipótese.

387. Assinale o erro de concordância nominal:
a) a sociedade torna-se mais agressiva a olhos vista;
b) estavam as portas meio abertas;
c) estudava a literatura francesa e inglesa;
d) os soldados estavam alertas;
e) as crianças feriram-se a si mesmas.
388. Assinale o erro de concordância nominal:
a) um e outro aluno desistiu de terminar a prova;
b) cerveja é bom para a saúde;
c) nesta cidade, há paisagens as mais belas possível;
d) Estados Unidos e Inglaterra são duas nações todo poderosas;
e) estudamos a cultura grega e latina.
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389. Assinale a frase em que não se permite a concordância variante colocada entre
parênteses:
a) entre os animais domésticos, mencione-se o cachorro, o gato, o cavalo, o boi.
(mencionem-se);
b) iremos à festa eu, tu e minha irmã; (irei)
c) quantos de nós poderemos atirar a primeira pedra? (poderão)
d) metade das mercadorias importadas estava imprestável; (estavam)
e) qual de vós seguirá o Magistério. (seguireis)
390. Assinale a frase em que não se permite a concordância variante colocada entre
parênteses:
a) cada um de nós recebeu sua parte; (recebemos)
b) um grupo de alunos se perdeu nas matas da Tijuca; (perderam)
c) muitos de nós conseguiram conquistar o ideal pretendido; (conseguimos)
d) resolvi que iríamos eu e ele; (iria)
e) “obriga-nos a terra e o brio”. (obrigam-nos)
391. Assinale a única frase em que há erro de concordância verbal:
a) o engenheiro com a mulher e os filhos foram para o interior a fim de construir
algumas estradas para o D.N.E.R;
b) eu com minha mulher chegamos ontem de Paquetá;
c) o general com seus soldados defendeu até a morte a posição;
d) o policial e “leão de chácara” foi autuado por desacato;
e) era um “cabeça-dura”; medos, ameaças, castigos, nada o convenceu.
392. Assinale a única frase em que há erro de concordância verbal:
a) “dar aula e manter disciplina é dever do professor”;
b) o diretor assim como o professor concordaram com a reunião;
c) irei à praia todos os dias enquanto durar as férias e o calor;
d) acredito que o Pedro ou João será eleito Presidente do Grêmio;
e) o ladrão ou ladrões conseguiram fugir sem deixar pista.
393. Assinale a opção com erro de construção:
a) será que tudo isso são “fofocas”;
b) o que seriam desses meninos se lhes faltássemos pais;
c) que hão de ser estas crianças ao crescerem;
d) que seriam aqueles homens vestidos estranhamente;
e) quem são os faltosos.
394. Assinale a opção com erro de construção:
a) Sócrates foi condenado por crime de lesão-moral;
b) os escoteiros estão sempre alerta;
c) a mulher corria meio louca pela rua;
d) a menina ficou toda encabulada com o elogio;
e) os raios infravermelhos não são percebidos pela nossa vista.
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395. Assinale a opção com erro de construção:
a) o aluno só entra no colégio se estiver quites;
b) estes livros já estão meio usados;
c) é preciso que se liguem os alto-falantes;
d) “estes homens combatiam meios nus ...” (A. Herculano).
e) houve uma reunião na sede do Sindicato de Professores de Ensino Primário e Médio.
396. Observe com atenção a concordância das frases e marque a resposta certa.
1 - Creio que o relógio deu agora mesmo cinco horas.
2 - Ele é um dos que deveriam falar na reunião.
3 - Acabou de dar as quatro horas no relógio da Central.
4 - Os homens parece que tarde ou nunca se emendam.
5 - Não vale a pena falar nas lutas que poderiam haver entre eles.
6 - Cada vez mais precisa-se de trabalhadores especializados.
7 - Havia de existir outras razões tão fortes quanto estas.
8 - Tudo são obstáculos que devem ser vencidos.
9 - Cinco anos vão fazer que esses diplomas foram expedidos.
10 - Uma e outra razões não me convenceram.
a) todas certas;
b) certas as pares.
c) cinco erradas;
d) erradas as ímpares;
e) apenas a 9 está errada.
397.Marque o emprego incorreto do verbo “VER”:
a) eles houveram por bem usar a via férrea;
b) tudo leva a crer que houve feridos no acidente;
c) havia meses que não se falava em futebol;
d) não podem haver dúvidas quanto ao aproveitamento do oleoduto;
e) espero que todos se hajam bem no concurso.
398. Marque o item incorreto quanto à concordância verbal:
a) deu quatro horas no relógio da igreja;
b) fez três dias que não o encontro;
c) as estrelas parece brilharem no céu;
d) quer-se mudar os sistemas de transportes;
e) vendem-se relógios nesta loja.
399. Marque o item em que se é símbolo de indeterminação do sujeito.
a) transportavam-se grandes quantidades de petróleo;
b) assiste-se ao processo da indústria petrolífera brasileira;
c) não sei se eles virão hoje;
d) foi-se embora sem nos avisar;
e) deixou-se abraçar pelo adversário.
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400. Assinale a frase com erro de concordância do verbo SER:
a) já são horas de dormir, meu filho;
b) neste exato momento, são oito horas;
c) creio que eram nestas horas que eles deviam mostrar seu altruísmo;
d) daqui a São Paulo são 500 quilômetros;
e) eram as Aves-Marias.
401. Assinale a opção em que a lacuna pode ser preenchida por qualquer das duas
formas verbais colocadas entre parênteses.
a) fui eu que mais ________ contra o poder burguês; (lutei / lutou)
b) grande parte do grupo feminista __________ a submissão das mulheres; (legitima /
legitimam)
c) futuramente, __________ aparecer movimentos feministas que enfraqueçam o poder
burguês (poderá / poderão)
d) _________ que todos os movimento feministas deixem de se submeter aos homens;
(convém / convêm)
e) nem o movimento feminista nem o machista ________ legitimam o poder burguês.
(deverá /deverão)
402. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a única opção em que a forma
entre parênteses não completa corretamente a lacuna da frase:
a) ficam ______ o movimento do sangue e as veias; (deslocados)
b) foram ______ as válvulas venosas como pequenas conchas; (definidas)
c) é preciso que sejam _______ os braços e as pernas; (movimentadas)
d) o coração e os pulmões possuem recursos e necessidades _________ ; (diversos)
e) devem ficar _________ naquela posição, com as pernas balançando, os pés,
provocando um maior sofrimento; (pendurados)
Tendo em vista as regras de concordância, assinale a única opção em que a forma entre
parênteses completa corretamente a lacuna da frase.
a) _____ muitas coisas a se pretender para melhorar o ritmo das batidas do coração;
(existe)
b) _____ contrair-se, por exemplo, todos os músculos: (pode)
c) a parede dos vasos sangüíneos _____ muito, porque são contráteis; (dilatam)
d) ______, no entanto, haver muitos recursos quanto ao prolongamento da resistência
física; (deve)
e) as alterações de peso _________ problemas sérios. (acarreta)
403. Assinale a opção em que, de acordo com as normas da língua culta, ambas as
formas verbais entre parênteses podem ser empregadas:
a) apenas (havia / haviam) três clientes na sala;
b) só queria que o pai e outros se (recuperasse / recuperassem);
c) (ficaria / ficariam), naquele lugar, os membros da delegação e os recepcionistas;
d) (existiria / existiriam) o vigário e padrinho do menino;
e) (faltava / faltavam) somente dez segundos para o início da festa.
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404. É provável que _______ vagas na Academia, mas não ______ pessoas
interessadas: são muitas as formalidades a ______ cumpridas.
a) hajam - existem - ser;
b) hajam - existe-ser;
c) haja - existem - serem;
d) haja - existe - ser;
e) hajam - existem - serem.
III - Os Estados Unidos ________ da reunião.
a) faltou – resolverão – participará;
b) faltaram – resolverá – participará;
c) faltaram – resolverá – participarão;
d) faltou – resolverá – participarão;
e) a alternativa “c” e “d” estão corretas.

Gabarito
345. C
346. A
347. C
348. A
349. B
350. D
351. E
352. B
353. D
354. C
355. A
356. E
357. C
358. C
359. A
360. B
361. A
362. B
363. C
364. E
365. C
366. A
367. D
368. B
369. E
370. A
371. A
372. E
373. C
374. D

375. E
376. C
377. E
378. D
379. C
380. B
381. D
382. C
383. C
384. E
385. C
386. A
387. D
388. C
389. E
390. A
391. C
392. C
393. B
394. E
395. A
396. C
397. D
398. A
399. B
400. C
401. B
402. C/D
403. D
404. C
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