
 

 

Apoio de Gramática  

Concordância Nominal e Verbal B 

 

1. (CGE 2016) Assinale a alternativa em que o verbo 

aparece na 1ª pessoa do plural. 

a. Você acha que somos afetados pela lua? 

b. As aves têm uma vida muito mais difícil que a 

nossa. 

c. Tinha dó das aves. 

d. Consideras o mar um inimigo? 

e. O sino do morro badalará as seis horas. 

 

2. (CGE 2016) Uma das alternativas apresenta erro 

na concordância nominal, assinale-a. 

a. Bastante alunos participaram da reunião. 

b. Eram mercadorias baratas. 

c. A porta estava meio fechada. 

d. Os livros seguem anexos. 

e. Estou quite com o serviço militar. 

 

3. (CGE 2032) No trecho “‘Se você cumpre o ‘trato’, 

é recompensado; se é ‘infiel’, será punido...”, o verbo 

ser concorda com: 

a. trato. 

b. você. 

c. infiel. 

d. punido. 

e. recompensado. 

 

4. (CGE 2016) Assinale a alternativa que apresenta 

concordância verbal inaceitável de acordo com a 

norma culta. 

a. Sabemos que mais de um milhão de reais foram 

desviados do tesouro nacional. 

b. Crianças, jovens, adultos, ninguém ficou imune 

aos seus encantos. 

c. Boa parte das pessoas está preocupada com o 

futuro. 

d. Mais de um coração teriam que bater apressado 

no meio da iminente luta. 

e. Foi então que começou a chegar um pessoal 

estranho. 

 

5. (CGE 2013) Nas orações a seguir apenas uma 

está correta de acordo com a concordância verbal. 

Assinale-a. 

a. A maior parte destes quartos não tinha teto, nem 

portas, nem pavimentos. 

b. Residia na fazenda faziam anos. 

c. Já deu onze horas. 

d. A comida era uns pedaços de pão velho. 

e. Há anos que esse fenômeno não ocorria. 

 

6. (CGE 2024) Assinale a alternativa cujo verbo 

destacado esteja no pretérito perfeito. 

 

a. “Quando gastou esse dinheiro...” 

b. “... não havia mais por quer ir à Lua...” 

c. “... afirma Steven J. Dick, chefe da divisão de 

história da Nasa.” 

d. “... a retomada das viagens possibilitará o 

desenvolvimento de tecnologias...” 

e. “... está sendo desenvolvido um novo veículo 

espacial...”. 

 

7. (CGE 2013) Assinale a alternativa que completa 

corretamente as orações usando o verbo entre 

parênteses no presente do indicativo. 

I. Assim que ____ de São Paulo, procure-me. (vir) 

II. Diga-me com franqueza se você ____ que esse 

negócio não compensa. (ver) 

III. Elas não ____ ao cinema conosco hoje. (ir) 

 

a. vir – ver – foram. 

b. vier – ver – irão. 

c. vier – ver – vão. 

d. vier – vir – vão. 

e. vir – vir – irão. 

 

8. (CGE 2055) Na oração: “A gentileza é algo difícil 

de ser ensinada” a concordância nominal está 

inadequada, pois: 

a. o termo “ensinada” deveria concordar com “algo” 

palavra à qual se refere. 

b. o substantivo “ensinada” deveria concordar com o 

adjetivo “difícil”. 

c. o termo “gentileza” deveria concordar com o 

substantivo “difícil”. 

d. o termo “gentileza” deveria concordar com o 

substantivo “algo”. 

e. o termo “ensinada” deveria concordar com o 

adjetivo “difícil”. 

 

9. (CGE 2021) No trecho “Quando alguém ganha 

dinheiro de forma ilícita – por exemplo, com crimes 

como tráfico de drogas, contrabando, sequestro e 

corrupção – não pode simplesmente sair torrando a 

grana.”, o verbo poder concorda com: 

a. crimes. 

b. dinheiro. 

c. grana. 

d. alguém. 

e. corrupção. 



 

 

10. (CGE 2052) No trecho: “O currículo da Escola 

Nacional do Circo, a única mantida pelo Ministério da 

Cultura, mistura aulas de malabares, acrobacias, 

perna-de-pau, dança e oficina de palhaço.” é correto 

afirmar que o verbo misturar concorda com: 

a. Escola Nacional do Circo. 

b. Ministério da Cultura. 

c. currículo. 

d. única. 

e. dança. 

 

11. (CGE 2013) Assinale a alternativa cujo verbo 

está corretamente flexionado no futuro do subjuntivo. 

a. Quando suas mãos estiverem cobertas de 

cicatrizes profundas. 

b. O barco cumprirá sua missão em alto mar. 

c. Eu ficava esperando pelas ondas. 

d. As manchas escuras enchem-lhe o rosto. 

e. Tu cataste as pedras naquelas ruínas. 

 

12. (CGE 2013) Indique a alternativa que contém 

erro de concordância nominal. 

a. Os próprios amigos desconfiavam de suas 

intenções. 

b. Elas me pareceram meia confusas. 

c. No preço já estão inclusas taxas e tarifas. 

d. É necessário autoridade para comandar. 

e. Marcamos meio dia e meia. 

 

13. (CGE 2021) No trecho “A civilização ocidental 

não seria a mesma, garantem críticos literários e 

estudiosos da obra de William Shakespeare (1564-

1616).”, é correto afirmar que o tempo em que o 

verbo em destaque se encontra é: 

a. pretérito imperfeito. 

b. pretérito perfeito. 

c. presente. 

d. futuro do pretérito. 

e. futuro do presente. 

 

14. (CGE 2051) Assinale a alternativa que apresenta 

concordância verbal correta. 

a. Fazem anos que não o vejo. 

b. O pessoal chegaram mais cedo. 

c. Quais de vocês teria a coragem de perguntar? 

d. Ela foi uma das pessoas que conseguiu o 

emprego. 

e. Os Estados Unidos nunca viveu uma crise 

financeira. 

 

15. (CGE 2037) No trecho: “Ao fechar as pálpebras, 

provavelmente estamos resguardando a região dos 

olhos, evitando, por exemplo, que as gotículas de 

secreção que voam no espirro atinjam a mucosa 

ocular”, o verbo estar concorda com: 

 

a. pálpebras. 

b. região. 

c. nós. 

d. gotículas. 

e. secreção. 

 

16. (CGE 2024) Assinale a alternativa em que a 

concordância verbal está correta. 

 

a. Maria e meu primo mais velho foi procurar novas 

figurinhas. 

b. Surgiram de surpresa o mágico carregando sua 

maleta. 

c. Na América, existiram muitos povos pré-

colombianos. 

d. Quando fui à Bahia, fizeram dias muito 

agradáveis. 

e. Haviam na cozinha muitas pessoas esperando o 

almoço. 

 

17. (CGE 2036) As palavras valeu, fomos e vai, são 

verbos conjugados no modo indicativo e, 

respectivamente, nos tempos: 

 

a. pretérito perfeito, pretérito perfeito e pretérito 

imperfeito. 

b. pretérito imperfeito, presente e presente. 

c. pretérito mais-que-perfeito, presente e pretérito 

perfeito. 

d. pretérito perfeito, pretérito perfeito e presente. 

e. pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito 

perfeito. 

 

18. (CGE 2036) No trecho: “Agora o Brasil é o país 

do contraste. É o país da alegria onde muitos 

choram, país rico e pobre, Brasil forte e fraco, Brasil 

da paz e da violência.”, o verbo chorar concorda 

com 

Fonte: LIMA, C. F. ; QUICÉ, A. Arte, magia e sonhos II. 

1996, p. 89. 

 

a. onde. 

b. muitos. 

c. agora. 

d. país. 

e. contraste. 

 
Gab.: 1-a; 2-a; 3-b; 4-d; 5-e, 6-a; 7-d; 8-a; 9-d; 10-c;11-a; 12-b; 13-

d; 14-d; 15-c; 16-c; 17-d; 18-b. 


