
 

 

Apoio de Gramática 

Concordância Nominal e Verbal A 

 

O trecho abaixo se refere à questão 1. 

 

Se não por direito, ao menos por compaixão 

Por: Maria José Rosado. 

Diante da grave situação da saúde ____ no país 

pela disseminação do Zika vírus e a sua 

vinculação com o aumento dos casos de 

microcefalia, as declarações públicas da 

hierarquia católica ____, uma vez mais, o caráter 

misógino da instituição. 

(...) 

Fonte: SOBRAL, J. V. Português: vestibular + enem. São 

Paulo: Abril, 2016. 

 

1. (CGE 2152)  Assinale a alternativa que 

apresenta as regras-padrão de concordância 

nominal e verbal, respectivamente. 

a. deflagrada – tem revelado 

b. deflagrado – têm revelada 

c. deflagrado – tem revelada 

d. deflagrada – têm revelado 

e. deflagrado – tem revelado 

 

2. (CGE 2152) Leia as afirmativas abaixo. 

I. Com essa inflação, dez reais é quase nada. 

II. Hoje são 24 de março. 

III. Anexo ao documento, segue a nota fiscal. 

IV. É proibido entrada de animais naquela casa. 

Em conformidade com as regras de concordância 

verbal e nominal, estão corretas apenas as frases: 

a. II e III. 

b. I e IV. 

c. I e III. 

d. I, II e IV. 

e. II, III e IV. 

 

 

3. (ETEC 2014) Imagine que, após se hospedarem 

em uma pousada no Pantanal, pai e filho 

vencedores do concurso recebem as seguintes 

orientações: 
 

 
 

De acordo com a gramática normativa, o texto 

deve ser preenchido, respectivamente, por: 

a. estejam ... meia ... levá-los. 

b. estejam ... meio ... levá-los. 

c. estejam ... meio ... levar-lhes. 

d. estejem ... meia ... levá-los. 

e. estejem ... meio ... levar-lhes. 

 

4. (CGE 2086) Assinale a alternativa em que a 

concordância verbal está correta, de acordo com a 

norma culta. 

a. Em minha escola, o líder foi eu.  

b. Daqui até a sua casa é dez minutos. 

c. Quem era as pessoas que chegaram?  

d. É águas passadas, não se magoe tanto. 

e. Aquilo eram restos do almoço de domingo. 

 

5. (CGE 274) “Já tiveste ocasião de observar uma 

trovoada seca? Pois, meu amigo, fui, certa vez, 

surpreendido por uma delas e confesso-te que 

não desejo renovar a impressão que me deixou o 

medonho espetáculo. É de aterrar, acredita”. 

Fonte: NETO, C. Contos da vida e da morte. Porto: 

Chardron, 1927, p. 13. 

Se substituirmos o pronome tu por você, as 

palavras destacadas da passagem acima teriam 

de ser modificadas para: 

a. tivestes; confesso-vos; acreditai. 

b. teve; confesso-lhe; acredite. 

c. tiveram; confesso-lhes; acreditam. 

d. teve; confesso-o; acredite. 

e. tiveste; confesso-lhe; acreditem. 

 

O texto abaixo se refere à questão 6. 

  

Os bons restaurantes de antigamente inclusive 

o de Maria de São Pedro   

Antigamente, as pessoas vez em quando 

almoçavam fora. Esse antigamente quer se referir 

aos idos de 1900\1940, talvez 50 ou 60. Século 

passado! Haviam os lugares certos, aliás poucos 

lugares. Não é como hoje que há um mar de 

restaurantes. A gente não sabe qual é o melhor. 

Por exemplo, no princípio do século passado 

costumava-se ir ao restaurante do Hotel Sul-

Americano, esquina da Avenida Sete com a Rua 

Carlos Gomes, onde é hoje o Sulacap. (...) Esse 

trabalho não estaria completo se não citássemos a 

grande deusa da comida baiana: Maria de São 

Pedro. Começou muito modestamente na Feira do 

7, em frente ao armazém 7 do Porto de Salvador. 

Ali se formavam todos os dias uma feira. No fim 

da tarde era desarmada. (...) Comida sensacional. 

Tempero maravilhoso.  Vinha gente de longe para 

levar a bela comida para casa, as instalações 



 

 

eram muito pequenas. Tinha poucas mesas, 

sempre ocupadas. Eduardo (meu xará) fazia as 

porções. (...)  

Fonte: adaptado de: Disponível em: 

<http://salvadorhistoriacidadebaixa.blogspot.com.br/2015 

 

6. (CGE 2163) Para adequar o texto à linguagem 

formal, deve-se obedecer às regras de 

concordância verbal. Para isso, é necessário 

substituir  

a. “Tinha” por “Tinham”.  

b. “formavam” por “formava” / “Tinha” por 

“Tinham”.  

c. “Vinha” por “Vinham” / “Tinha” por “Tinham”.  

d. “Haviam” por “Havia”.  

e. “Haviam” por “Havia” / “formavam” por 

“formava”.  

 

 

7. (ETEC 2010) O síndico de um condomínio 

pretende redigir uma circular para os condôminos, 

orientando-os sobre ecopráticas. Para que essa 

circular atenda à norma padrão da língua 

portuguesa, ajude-o a escolher os termos 

adequados, assinalando a alternativa correta. 

 

 

a. Seja ... a ... porque ... a  fim 

b. Seja ... à ... porque ... afim 

c.  Seja ... a ... por que ... a  fim 

d.  Seje ... à ... porque ... afim 

e. Seje ... à ... por que ... a  fim 

 
 

 

8. (ETEC 2014) Imagine que, após se hospedarem em 

uma pousada no Pantanal, pai e filho vencedores do 

concurso recebem as seguintes orientações: 

 

 
De acordo com a gramática normativa, o texto deve 

ser preenchido, respectivamente, por: 

a. estejam ... meia ... levá-los. 

b. estejam ... meio ... levá-los. 

c. estejam ... meio ... levar-lhes. 

d. estejem ... meia ... levá-los. 

e. estejem ... meio ... levar-lhes. 

 

9. (ETEC 2010) Considere as afirmações sobre a 

tirinha em que Hagar está no consultório de seu 

médico, o doutor Zook. 

 

 
BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o Horrível – v. 4 Porto Alegre: L&PM, 

2008. Adaptado) 

I. As formas verbais diga e seja, empregadas pelo 

doutor Zook, pertencem ao modo subjuntivo, pois 

expressam uma solicitação. 

II. Ao dizer para Hagar ser breve e objetivo, o médico 

deseja que ele seja sucinto. 

III. Pelas reflexões de Hagar, conclui-se que, às 

quartas de manhã, o doutor Zook pratica golfe, por 

isso esse horário é inapropriado para consultas. 

É correto o que se afirma em 

a.  I , apenas.  

b.  III, apenas.  

c.  I e II, apenas. 

d.  II e III, apenas.  

e.  I, II e III. 

 

Gab.: 1-d; 2-d; 3-a; 4-e; 5-b; 6-e; 7-a; 8-a; 9-d. 

Circular nº 10/09 

Condomínio são Paulo 

Caro condômino                       

 

_________ consciente e não gaste água limpa para 

lavar o que será reciclado. 

Prefira jornal ______ saco plástico para recolher o 

cocô de seu cachorro. 

Entregue os recipientes com óleo de cozinha já 

utilizado ao zelador,_______ ele os repassará ao 

posto de coleta para transformação do produto em 

biodiesel. 

Durante o dia, aproveite ao máximo a luz natural 

_______ de poupar energia. 

Contamos com sua colaboração! 

O Síndico 


