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CONCORDÂNCIA 

 

405. Assinale a alternativa onde o verbo haver não admite plural e, por isso, está errado: 

 

a) os soldados se houveram como herói; 

b) os condenados houveram o perdão para seus erros; 

c) se eles não vierem, eles se haverão comigo; 

d) será que haverão vagas no estacionamento? 

e) os jogadores já haviam deixado o campo. 

 

406. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal: 

 

a) sou eu que primeiro saio; 

b) é cinco horas da tarde; 

c) da cidade à praia é dois quilômetros; 

d) dois metros de tecidos são pouco para o terno; 

e) nenhuma das alternativas anteriores esta correta. 

 

407. Quantas semanas ________ para elas ________ o trabalho? 

 

a) é necessário – terminassem; 

b) é necessário – terminar; 

c) são necessários – terminarem; 

d) são necessárias – terminem; 

e) são necessárias – terminarem. 

 

408. No período “Não fui eu que fiz a prova”, explica-se a concordância correta na 

segunda oração porque: 

 

a) o verbo concorda em gênero e número com o sujeito; 

b) o verbo concorda em número com o sujeito; 

c) o sujeito sendo o relativo que o verbo terá o número e a pessoa do antecedente; 

d) o relativo sendo sujeito, o verbo concorda com o antecedente em número; 

e) o sujeito sendo o relativo que o verbo fica na 3ª pessoa do singular. 

 

409. Leia atentamente “A letra das composições musicais contemporâneas refletem, 

com nitidez os problemas sociais que o Brasil está enfrentando”. O período acima 

apresenta uma incorreção gramatical, pois há uma falta de concordância entre 

os termos: 

 

a) problemas e enfrentando; 

b) Brasil e está enfrentando; 

c) composições e refletem; 

d) composições e está enfrentando; 

e) letra e refletem. 
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410. Para que não ________ equívocos quanto ao funcionamento da biblioteca, 

_________ no quadro mural, além de outros avisos, todos os horários de atendimento. 

 

a) continuassem ocorrer, foi afixado; 

b) continuassem a ocorrer, foi afixado; 

c) continuasse a ocorrer, foi afixado; 

d) continuassem a ocorrer, foram afixados; 

e) continuasse a ocorrer foram afixados. 

 

411. Assinale a alternativa que completa as frases: 

 

I - Grande parte dos alunos _________ hoje; 

II - Não serão vocês quem ________ o problema; 

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. 

 

412. Indique a alternativa correta: 

 

“Fomos nós que o __________ , porque a maioria dos rapazes __________ dar-lhe uma 

surra. Quais de vós _________ isso também ?” 

 
a) defendemos – queria – faria; 

b) defendeu – queriam – faríes; 

c) defendemos – queriam – faria; 

d) defendeu – queria – fariam; 

e) defendemos – queriam – fariam. 

 

413. Indique a alternativa que completa as frases: 

 

I - Não se _______ tais acordos; 

II - A família, os amigos, os vizinhos, ninguém________ ajudá-lo; 

III - ________ -se de auxiliares. 

 

a) farão – pode – precisam; 

b) fará – podem – precisa; 

c) farão – podem – precisa; 

d) farão – pode – precisa; 

e) n. d. a . 

 

414. Assinale a alternativa cuja lacuna pode ser preenchida com as duas formas verbais 

que estão sugeridas entre parênteses: 

 

a) a praça, as ruas, as casas, tudo ________ com o temporal (acabou - acabaram); 

b) ________ - se casas novas (vende - vendem); 

c) à tarde, __________ o advogado e seu cliente (chegou-chegaram); 
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d) Não se ________ em suas propostas (confiou -confiaram); 

e) o médico e sua família _______ (viajou-viajaram). 

 

415. “Tais coisas não se ________ mesmo que _______ a favor dela, seu pai e seus 

amigos”: 

 

a) faz - seja; 

b) faz - sejam; 

c) fazem - seja; 

d) fazem - sejam; 

e) as alternativas “c” e”d” estão corretas. 

 

416. É ________ organização para que ________ atividades que _______ para hoje 

saiam a contento: 

 

a) necessária – as inúmeras – foi programadas; 

b) necessário – a inúmera – foi programado; 

c) necessário – as inúmeras – foram programadas; 

d) necessária – as inúmeras – foi programado; 

e) as alternativas “a” e”d” estão corretas. 

 

417. “Vossa Excelência ___ que eu ___ traga o ___ jornal”: 

 

a) quer – lhe – vosso; 

b) quer – vos – seu; 

c) quereis – vos – vosso; 

d) quer – lhe – seu; 

e) queres – lhe – vosso. 

 

418. Assinale a alternativa com regência correta: 

 

a) prefiro mais a liberdade do que o cativeiro; 

b) prefiro mais a liberdade que o cativeiro; 

c) prefiro a liberdade ao cativeiro; 

d) prefiro a liberdade mais que o cativeiro; 

e) n.r.a. 

 

419. Com referência à regência do verbo assistir, todas as alternativas estão corretas, 

exceto: 

 

a) assistimos ontem um belo filme na televisão; 

b) os médicos assistiram os feridos durante a guerra; 

c) o técnico assistiu os jogadores no treino; 

d) assistiremos amanhã a uma missa de 7º dia; 

e) Machado de Assis assistia em Botafogo. 

 

420. A alternativa incorreta de acordo com a gramática culta é: 

 

a) obedeça o regulamento; 

b) custa a crer que eles brigaram; 

c) aspiro o ar da manhã; 
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d) prefiro passear a ver televisão; 

e) o caçador visou o alvo. 

 

421. Complete a frase abaixo: 

“assisti ____ filme que você indicou, pois preferi ir ao cinema _______ ficar em casa”. 

 

a) o - do que;  

b) o - a;  

c) ao - que; 

d) ao - a; 

e) o - que. 

 

422. 

 

I - “A arma ____ se feriu desapareceu”; 

II - “Estas são as pessoas ____ lhe falei”; 

III - “Aqui está o foro ______ me referi”; 

IV - “Encontrei um amigo de infância _____ nome não me lembrava”; 

V - “Passamos por uma fazenda ________ se criam búfalos”. 

 

a) que - de que - à que - cujo - que onde; 

b) com que - que - a que - cujo qual-onde; 

c) com que - das quais-a que -de cujo -onde; 

d) com o qual - de que -que -do qual - onde; 

e) que - cujas - as quais - do cujo - na cuja. 

 

423. “São excelentes técnicos _______ colaboração não podemos prescindir”: 

 

a) cuja;  

b) de cuja;  

c) que a; 

d) de que a; 

e) dos quais a. 

 

424. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da seguinte frase: 

“O controle biológico de pragas, ______ o texto faz referência, é certamente o mais 

eficiente e adequado recurso _______ os lavradores dispõem para proteger o solo”: 

 

a) do qual - com que;  

b) de que - que;  

c) que - o qual; 

d) ao qual - cujos; 

e) a que - de que. 

 

425. Eu não _____informei ____ o jogo foi cancelado”: 

a) o - que; 

b) lhe - de que; 

c) o - de que; 

d) lhe - que; 

e) as alternativas “c” e “d” estão corretas. 



 
 

 5 

 

426. “O candidato, _______ méritos não duvidamos, não se apercebeu _______ seria 

derrotado”. 

 

a) de cujos - de que; 

b) cujo os - em que; 

c) dos quais - que; 

d) cujos seus - que; 

e) que seus - em que. 

 

Gabarito 

405. D 

406. A 

407. E 

408. C 

409. E  

410. D 

411. E 

412. E  

413. D  

414. C  

415. C 

416. C 

417. D  

418. C  

419. A 

420. A 

421. D  

422. C  

423. B  

424. E 

425. E 

426. C  

 

 

 

 

 


