
 

 

Apoio de Gramática 

Concordância Nominal e Verbal C 

 

1. (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. 

 

2. (CGE 2061) De acordo com a norma culta 

escrita da língua, a concordância verbal está 

correta em: 

a. Da janela, via-se as pessoas, os pássaros e as 

árvores.  

b. Existe, no país, inúmeros advogados 

desempregados.  

c. Fomos nós quem pagou a conta no evento 

anterior. 

d. Não haviam muitas pessoas na inauguração da 

loja.                             

e. Cerca de cinquenta pessoas aguardava a 

decisão.  

 

O texto abaixo se refere à questão 3. 

 

O título de um simpático anúncio feito 

para vender automóveis era o seguinte: “Cavalo 

dado se olha os dentes”. O redator fez alguma 

ginástica para relacionar carro, cavalo e presente 

e talvez tenha conseguido. Mas a inversão de 

sentido do provérbio só teria ficado perfeita se o 

redator não tivesse se distraído ou faltado à aula 

de concordância verbal. Foi aquela aula em que o 

professor deu o velho exemplo: (...) 

Fonte: MACHADO, J. Manual da falta de estilo. São 

Paulo: Best Seller, 1994, p. 220. 

 

3. (CGE 2062) Um exemplo que poderia ter sido 

dado pelo “professor” para explicar a regra de 

concordância verbal que evitaria o erro do 

anúncio é:  

 

a. Alugam-se casas. 

b. Na Itália, come-se bem. 

c. Precisa-se de costureiras.  

d. Não se fala desse assunto.  

e. Admirou-se de sua beleza.  

 

4. (CGE 2036) Assinale a alternativa que 

preenche corretamente as lacunas da frase. 

“Quando ___________________ nossas ideias e 

___________________ o foco nos principais 

pontos do projeto, tiraremos a empresa desse 

aperto.” 

a. recompormos - mantivermos 

b. recompomos - mantermos 

c. recompusermos - mantivermos 

d. recompusermos - mantermos 

e. recompormos – mantermos 

 

5. (CGE 2041) Na oração: “Governo e empresas 

locais têm sido criticados” [...]. A concordância 

nominal está adequada, pois: 

a. o adjetivo permanece no plural, pois concorda 

em gênero com o verbo ter. 

b. o adjetivo concorda em gênero e número com 

o substantivo mais próximo. 

c. o substantivo concorda em gênero e número 

com o adjetivo mais próximo. 

d. o adjetivo vai para o plural, pois refere-se a 

todos os substantivos citados. 

e. o adjetivo concorda em gênero e número com 

o primeiro substantivo. 

 

Leia o fragmento abaixo para responder à 

questão 6. 

 

Os jogadores disputam nos dados quem 

começa. Aquele que tirar o maior número na 

soma dos dados é o que inicia a partida. 

Então o primeiro jogador lança os dados, 

conta o total de pontos que saiu, e avança com 

seu peão no sentido da seta o número de casas 

obtidos nos dois dados. 

Fonte: Manual de instruções. Banco Imobiliário. 

 

6. (CGE 2044) No trecho em destaque, há uma 

inadequação quanto à concordância nominal, 

pois: 

a. a palavra “dados” refere-se a “números” e 

deveria estar no singular. 

b. a palavra “dados” refere-se a “número” e 

deveria estar no singular. 

c. a palavra “casas” refere-se a “número” e 

deveria estar no singular. 

d. a palavra “casas” refere-se a “dados” e deveria 

estar no singular. 

e. a palavra “obtidos” refere-se a “número” e 

deveria estar no singular. 

 

7. (CGE 2105) Considere as frases. 

I. Já ____ cinco anos que estão separados. 

II. ____ tempos tudo era diferente, dizem os mais 

velhos. 



 

 

III. Agora ____ somente vinte minutos para o 

término da prova. 

IV. Com essas novas regras, não ____ mais 

casos de indisciplina. 
 

As palavras que completam, respectivamente, as 

lacunas de acordo com as normas de 

concordância verbal, são: 

a. faz – há – falta – haverá 

b. faz – há – faltam – haverá 

c. fazem – há – falta – haverá 

d. fazem – há – falta – haverão 

e. fazem – há – faltam – haverão 

 

8. (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. 

 

9. (CESGRANRIO) Tendo em vista as regras de 

concordância nominal, assinale a opção em que a 

lacuna só pode ser preenchida por um dos termos 

colocados entre parênteses: 

a. cabelo e pupila __________ (negros / negras); 

b. cabeça e corpo 

__________             (monstruoso / monstruosos); 

c. calma e serenidade _______ (invejável / 

invejáveis); 

d. dentes e garras __________  (afiados / 

afiadas); 

e. galhos e tronco ___________(seco / secos). 

 

 

10. (CGE 2069) Assinale a alternativa que 

apresenta transgressão de concordância nominal. 

a. Eduardo comeu meia bacia de pipoca. 

b. É necessário cautela no trato com animais 

selvagens. 

c. – Obrigado pela atenção! – disse a cliente ao 

vendedor. obrigada 

d. Achei bastante complicados os problemas da 

prova de Física. 

e. O homem e a mulher estavam cansados 

depois da longa caminhada. 

 

11. (2095) Em qual alternativa a norma de 

concordância verbal não foi respeitada? 

a. É proibida a entrada de animais. 

b. Aluga-se salas para área de saúde. 

c. É necessário cautela nesta situação. 

d. Precisa-se de vendedores com experiência. 

e. Brad Pitt é um dos que mais recebem em 

Hollywood. 

 

 

12. (2095) Assinale a alternativa em que a 

concordância verbal da frase está de acordo com 

as regras da norma culta da Língua Portuguesa. 

a. Conserta-se fogões e geladeiras. 

b. Deu duas horas no relógio da Candelária. 

c. Fazem dez anos que comprei meu 

computador. 

d. Existe notícias de desabrigados em Belo 

Horizonte. 

e. Há vários dias que temos temporal em São 

Paulo. 

 

 

13. (CGE 2095) Os operários deixaram as minas 

de carvão ao ____, depois de uma jornada 

exaustiva de trabalho. 

A luz do sol ofuscava-lhes a visão; ____, 

finalmente ____ descansar. 

As palavras que completam, respectivamente, os 

espaços obedecendo ao padrão culto da Língua 

Portuguesa são: 

a. meio-dia e meio; estava exausto; poderiam. 

b. meio-dia e meia; estavam exaustos; poderia. 

c. meio-dia e meio; estaria exaustos; poderiam. 

d. meio-dia e meio; estando exausto; poderiam. 

e. meio-dia e meia; estavam exaustos; poderiam. 

 

 

14. (CGE 2004) Assinale a alternativa correta, de 

acordo com a concordância nominal. 

a. Pimenta é nociva para o estômago. 

b. Para a matrícula é necessário a documentação 

pedida no guia do candidato. 

c. Comprei muito barata esta casa. 

d. Eram hábitos meio antigos. 

e. Eu mesmo irei às compras, declarou a mãe, 

aborrecida. 

 

 

15. (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. 

 

 

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

12-e; 13-e; 14-d; 15-c. 


