
 

 

Apoio de Gramática 

Concordância Nominal e Verbal D 

 

1. (CGE 2095) Assinale a alternativa em que a 

regência verbal foi respeitada. 

a. Sempre desobedecia uma ordem. 

b. Ele obedecia leis antigas. 

c. O filho obedeceu ao pai. 

d. Obedecemos todos. 

e. Obedeceu a Maria. 

 

2. (CGE 2108)   

(...) O velho pescador era magro e seco, e tinha a 

parte superior do pescoço vincada de ____ rugas. 

As manchas escuras que os raios de sol 

produzem sempre nos mares tropicais enchiam-

lhe o rosto, estendendo-se ao longo dos braços e 

suas mãos estavam cobertas de cicatrizes 

fundas, ____ pela fricção das linhas (...). Tudo o 

que nele existia era velho, com exceção dos 

olhos, que eram da cor do mar, ____ e ____. (...) 

Fonte: HEMINGWAY, E. O velho e o mar. São Paulo: 

Bertrand, 2004. 

Assinale a alternativa que completa as lacunas, 

respectivamente, de acordo com a norma-padrão 

de concordância verbo-nominal. 

a. profunda – causado – alegre – indomável 

b. profunda – causada – alegre – indomáveis 

c. profundas – causado – alegres – indomável 

d. profundas – causadas – alegre – indomáveis 

e. profundas – causadas – alegres – indomáveis 

 

3. (CGE 2043) Observe as orações a seguir. 

I. Falava fluentemente as línguas inglesa e 

francesa. 

II. As cartas estão anexas. 

III. É proibida a entrada de pessoas não 

autorizadas. 

IV. Mês passado haviam muitas casas para 

alugar. 

V. A gente precisamos ficar no trabalho até mais 

tarde. 

As orações construídas corretamente estão em 

a. I, II e III, apenas. 

b. II, III e IV, apenas. 

c. II, IV e V, apenas. 

d. IV e V, apenas. 

e. I, II, III, IV e V.  

 

4. (CGE 2024) No trecho: “Os ataques de 11 de 

setembro, organizados pelo grupo Al Qaeda, 

reacenderam a preocupação contra 

fundamentalistas e criaram 2 mitos frequentes: o  

de que todo fundamentalista é muçulmano e 

terrorista. (...)” é correto afirmar que o verbo 

reacender concorda com:  

a. grupo Al Qaeda. 

b. fundamentalistas. 

c. muçulmano e terrorista. 

d. 2 mitos frequentes. 

e. os ataques de 11 de setembro. 

 

A tirinha abaixo se refere à questão 5. 

 
Fonte: Disponível 

em:<http://www.google.com.br/imagens>. Acesso em: 
16/10/ 2012 

5. (CGE 2082) Considere as afirmativas corretas 

acerca da concordância nominal e verbal utilizada 

na tira de Dik Browne: 

I. O uso do advérbio “meia” no 1o quadrinho não 

é adequado, pois o advérbio é invariável. 

II. Os numerais adjetivos “meia” e “meio” estão de 

acordo com as regras de concordância nominal. 

III. A expressão “a que” antecedendo o verbo 

“chegamos”, está em desacordo com as normas-

padrão, já que o correto seria “o ponto que 

chegamos”. 

IV. O numeral “meio” está no masculino para 

concordar com o gênero do substantivo ao qual 

se refere. 

Está correto o que se afirma em: 

a. I e II, apenas. 

b. I e III, apenas. 

c. II e III, apenas. 

d. II e IV, apenas. 

e. III e IV, apenas. 

 

6. (CGE 2081) Qual a alternativa que completa, 

respectivamente, as lacunas das frases abaixo, 

respeitando-se as normas de concordância? 

I. Daqui até a cidade ____ dois quilômetros. 

II. Carolina está ____ cansada ultimamente. 

III. ____ meia hora para o almoço. 

IV. O pessoal ____. 

a. são – meia – faltam – continuavam cansados 

b. são – meia – falta – continuavam cansados 

c. é – meia – faltam – continuavam cansados 

d. é – meio – falta – continuavam cansados 



 

 

e. são – meio – falta – continuava cansado 

7. (CGE 2081) Assinale a alternativa que 

apresenta erro de concordância nominal. 

a. Enviei a foto solicitada anexa à ficha de 

inscrição. 

b. A entrevista coletiva será ao meio dia e meia 

de sexta-feira. 

c. Seguem anexos os documentos solicitados 

para a contratação. 

d. Teresa ficou meia chateada com a eliminação 

do time do coração. 

e. O time aproveitou bastantes oportunidades de 

gol, por isso o placar elástico. 

 

8. (CGE 2078) Qual das alternativas apresenta 

transgressão de concordância verbal? 

a. Já são mais de dez horas. 

b. Hoje são dezesseis de setembro. 

c. Tudo eram alegrias na vida da jovem senhora. 

d. São três horas da manhã e você continua 

acordado! 

e. Amanhã será divulgado novos resultados da 

corrida eleitoral. 

 

9. (CGE 2078) Assinale a alternativa em que a 

concordância verbal foge à regra geral “o verbo 

concorda com o sujeito em pessoa e número”: 

a. Eu e você viajaremos amanhã. 

b. Já chegou a São Paulo o presidente e sua 

comitiva. 

c. O Estado de Minas Gerais fica ao norte de São 

Paulo. 

d. Os alunos e as alunas conversam animados 

durante o intervalo. 

e. A coragem e o destemor caracterizam o seu 

comportamento impulsivo. 

 

10. (CGE 2064) Assinale a alternativa que 

apresenta erro de concordância. 

a. O time perdeu bastantes oportunidades de gol. 

b. Envie a foto solicitada inclusa à ficha de 

cadastro. 

c. Ficamos meio chateados com a derrota da 

seleção. 

d. Segue anexo os documentos solicitados para a 

contratação. 

e. A entrevista com os representantes será ao 

meio-dia e meia. 

 

11. (CGE 2063) Assinale a alternativa em que a 

regra de concordância verbal foi aplicada 

corretamente. 

a. No jogo de ontem, confrontou-se Brasil e 

Argentina. 

b. Não haveriam problemas se você esquecesse 

tudo. 

c. Os Estados Unidos está em grave crise 

econômica. 

d. Cem reais são um preço razoável por este 

vestido. 

e. Faz dias que eu não vejo a minha melhor 

amiga. 

 

12. (CGE 2028) Aponte a alternativa que 

completa corretamente as frases. 

I. Não se ____ tais acordos. 

II. A família, os amigos, os vizinhos, ninguém 

____ ajudá-lo. 

III. A empresa ____ de auxiliares. 
 

a. I – farão - II – pode - III – precisam 

b. I – fará - II – podem - III – precisa 

c. I – farão - II – pode - III – precisa 

d. I – farão - II – podem - III – precisa 

e. I – fará - II – pode - III – precisa 

 

13. (CGE 2062) As palavras que completam a 

oração corretamente são: 

Já ______________ acidentes com espaçonaves; 

porém, no futuro ________________ cidades 

espaciais. 

a. havia – haverão 

b. houve – haverão 

c. houve – haverá 

d. houveram – haverá 

e. houveram – haverão 

 

14. (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. 

 

15. (Concurso Público) De acordo com a norma 

culta, a concordância nominal e verbal está 

correta em: 

a. As características do solo são as mais variadas 

possível.  

b. A olhos vistos Lúcia envelhecia mais do que 

rapidamente. 

c. Envio-lhe, em anexos, a declaração de bens 

solicitada.  

d. Ela parecia meia confusa ao dar aquelas 

explicações.  

e. Qualquer que sejam as dúvidas, procure saná-

las logo.  

 



 

 

 

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

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


