
PORTUGUÊS

01. (TTN) A concordância nominal está incorreta em:
a) “É um filme para aquelas pessoas que têm certa curiosidade sobre si mesmas.” (Spielberg)
b) “Salvo alguns desastres, obtêm-se bons resultados, desde que não se tente filosofar no palco 
de maneira confusa.” (T. Guimarães)
c)  Ficavam  bastantes  contrariados  com  a  negligência  de  alguns  companheiros  durante  os 
treinamentos.
d) As folhas vinte e uma do processo, encontra-se o comprovante de pagamento.
e) Estando o carnê e a procuração anexos ao processo, faltavam-lhe dados para explicar o caso.

02.  (FCC)  Providenciaram  os  atestados,  que  enviaram  ___às  procurações,  como 
instrumentos___para os fins colimados.
a) mesmas – anexos – bastantes
b) mesmo – anexo – bastante
c) mesmas – anexo – bastante
d) mesmo – anexos – bastante
e) mesmas – anexos – bastante

03. (UFV-MG)  Todas  as  alternativas,  abaixo,  estão  corretas  quanto  à  concordância  nominal, 
exceto:
a) Foi acusado de crime de lesa-justiça.
b) As declarações devem seguir anexas ao processo.
c) Eram rapazes os mais elegantes possível.
d) É necessário cautela com os pseudolíderes.
e) Seguiram automóveis, cereais e geladeiras exportados.

04. (AFTN) Marque o conjunto que apresenta uma concordância  não  compatível com a norma 
padrão.
a) atitudes e gestos belicosos
    belicosas atitudes e gestos
b) amor e ira eternos
    eterna ira e vingança
c) os preocupados pai e mãe
    os famosos Machado e Alencar
d) seguem em anexo as fotos
    seguem anexas as fotos
e) os candidatos não eram nenhum bobocas
    não votaram em candidato nenhum

05. (TFC-RJ) Assinale a opção em que não há erro.
a) Seguem anexo os formulários pedidos.
b) Não vou comprar esta camisa. Ela está muito caro!
c) Estas questões são bastantes difíceis.
d) Eu lhes peço que as deixem sós.
e) Estando pronto os preparativos para o início da corrida, foi dada a largada.



GABARITO

01. C
Comentário: A palavra bastantes trata-se de advérbio de intensidade, não podendo flexionar-se.

02. A 

03. C

04. E
Comentário: Quando o adjetivo antecede dois substantivos, normalmente concorda com o mais 
próximo. Na letra C, isso não ocorre porque se trata, respectivamente, de nomes de parentesco e 
nomes próprios.

05. D
Comentário:  A palavra  só,  quando significa sozinho,  é  variável.  Corrigindo as outras frases, 
temos:  anexos (é  adjetivo,  concorda com  formulários),  cara  (é adjetivo,  concorda com  ela), 
bastante (é advérbio, pois se liga a um adjetivo),  prontos (é adjetivo, refere-se ao substantivo 
preparativos, com o qual concorda).


