
PORTUGUÊS

Concordância Nominal e Verbal

01. (TFC) Os períodos que vêm a seguir formam um texto. Assinale o item que apresenta erro de 
concordância verbal.
a)  Come-se  pouco,  mal  e  come-se  mal  de  maneiras  diferentes  no  Brasil,  mostram  estudos 
recentes de cientistas brasileiros.
b) As pesquisas indicam que a dieta de arroz, feijão e fibras, típica do país, podem retardar o 
crescimento.
c) Essas investigações científicas revelam que os pobres das grandes cidades comem – muito 
pouco, é certo – mas tão mal que se tornam obesos e hipertensos.
d) Cidades brasileiras da região Nordeste ou da região Sul possuem dietas típicas diferentes.
e) E, provavelmente por causa disso, apresentam índices de casos de morte por câncer também 
diferentes.

(Folha de São Paulo apud Aquino, 2004, com adaptações)

02. (BB) Verbo deve ir para o plural:
a) Organizou-se em grupos de quatro.
b) Atendeu-se a todos os clientes.
c) Faltava um banco e uma cadeira.
d) Pintou-se as paredes de verde.
e) Já faz mais de dez anos que o vi.

03. (BB) Verbo certo no singular:
a) Procurou-se as mesmas pessoas.
b) Registrou-se os processos.
c) Respondeu-se aos questionários.
d) Ouviu-se os últimos comentários.
e) Somou-se as parcelas.

04. (TCU) Escolha a opção correta:
a) Fazem vários anos que esta decisão não é revista.
b) Segundo parecer técnico, podem ter havido vários causas para tal ocorrência.
c) Admitiu-se que devessem haver outras soluções para o caso.
d) O funcionário afirma haverem ocorrido desvios da função.

05. (TFC-RJ) Marque o item que apresenta ERRO de concordância verbal.
a) O que queima calorias, meia hora de flexões ou duas horas de um bom jogo de carteado entre 
amigos?
b) O corpo gasta mais de 70 % de toda a sua energia na manutenção da atividade celular.
c)  Os pesquisadores  americanos atribuíram valores médios  à queima de calorias  provocadas 
pelas atividades físicas.
d) Verificou-se, entre os indivíduos tensos ou agitados, a queima de até 800 calorias diárias.
e) Só para se manterem vivos, indivíduos de 70m quilos queima cerca de 63 calorias por hora.

(Veja apud Aquino, 2004, com adaptações)

06. (AFTN) Indique o único segmento que apresenta concordância  verbal  condizente  com as 
normas do português padrão.
a)  O funcionamento  dos dois  hemisférios  cerebrais  são necessários  tanto  para  as  atividades 
artísticas como para as científicas.



b) As diferentes divisões e subdivisões a que se submetem a área de ciências humanas provocam 
uma indesejável pulverização de domínios de conhecimento.
c) Normalmente, a aplicação de métodos quantitativos e exatos acabam por distorcer as linhas de 
raciocínio em ciências humanas.
d) Uma das premissas básicas do conjunto de assunções teóricas e epistemológicas do trabalho 
que ora vem a lume é a concepção da Arte como uma entre as muitas formas por meio das quais 
o conhecimento humano se expressa.
e) Não existem fórmulas precisas ou exatas para se avaliar uma obra de arte, não existe um 
padrão de medida ou quantificação, tampouco podem haver modelos rígidos pré-estabelecidos.

07. (UFV-MG)
(1) Concordância verbal correta
(2) Concordância verbal incorreta

(   ) Ireis de carro tu, vossos primos e eu.
(   ) O pai ou o filho Assumirá a direção do colégio.
(   ) Mais de um dos candidatos se insultaram.
(   ) Os meninos parece gostarem dos brinquedos.
(   ) Faz dez anos todos esses fatos.

a) 1, 2, 2, 2, 1
b) 2, 2, 2, 1, 2
c) 1, 1, 2, 1, 1
d) 1, 2, 1, 1, 2
e) 2, 1, 1, 1, 2

08. (UFV-MG) A concordância verbal está correta em todas as frases abaixo, exceto:
a) Assistiu-se à demonstração de força.
b) Exigiam-se todas as documentações para concorrer à vaga.
c) Precisam-se de professores de matemática.
d) Construir-se-á o edifício neste local, ainda este ano.
e) Incluíram-se no processo todas as dívidas existentes.

09. Assinale a alternativa em que a concordância da frase está inadequada:
a) O rapaz engordava a olhos vistos.
b) Haja vista nossos pedidos.
c) Havia muitos alunos na sala.
d)  Estou tão cansado, de maneiras que não trabalharei amanhã.
e) Conheci um e outro aluno esforçados.

10. (E.T.ARS. DE MARINHA) Assinale a frase em que há erro no emprego da palavra anexo.
a) As duplicatas anexas já foram resgatadas.
b) Anexos, seguem os preços estabelecidos para o corrente ano, a partir de 1º de março próximo.
c) Os documentos anexo devem ser guardados no arquivo 2, pois são sigilosos.
d) Anexas ao processo, estavam as fotocópias das certidões.
e) Envio-lhe, anexos, os planos ainda em estudo.



GABARITO

01. B

02. D

03. C
Comentários:  O verbo pede preposição. O se  nada mais é que  índice de indeterminação do 
sujeito,  por  isso o verbo deve ficar  no singular.  Nos outros casos,  os  verbos são transitivos 
diretos, e o  se é  partícula apassivadora. Por isso, em todas as frases o verbo deve ir para o 
plural.

04. D
Comentários:  O  verbo  haverem é  auxiliar.  Como  o  sujeito  da  oração  é  plural,  o  verbo 
naturalmente se flexiona no plural.

05. E

06. D
Comentários:  Corrige-se de acordo com a concordância:  é necessário (o funcionamento), se 
submete (a área de ciências humanas),  acaba (a aplicação),  pode haver (a oração não tem 
sujeito).

07. E
Comentários: Na última frase, o verbo faz está errado, pois deveria concordar com seu sujeito, 
que é  todos esses fatos.  Aqui não se trata do verbo  fazer indicando tempo decorrido, como 
ocorre em faz dez anos que não viajo 

08. C
Comentários: O termo de professores de matemática é objeto indireto, e não sujeito. O se é 
índice de indeterminação do sujeito, e por isso o verbo fica nos singular.

09. D
Comentários: De maneira que, de modo que  e de forma que  são invariáveis.  Por isso:  de 
maneira que farei a prova.

10. C


