
 

 

Tarefa Mínima 10 – 2ª Série – Português 
Professora Veridiane 

 

01.  Corrija o desvio, 

 
 
02. Complete com TEM ou TÊM. 

a)  O país ___________ feito muito pouco para resolver o problema. 
b)  Os alunos __________ feito um número grande de exercícios. 

 
03.  Complete com VEM ou VÊM. 

a)  Querido, papai e mamãe _______ almoçar com a gente domingo! 
b)  Ela já confirmou que ______ de metrô e vai chegar mais tarde. 

 
04.  Qual seria a outra concordância possível para a manchete abaixo? 

 
 
05.  (CESCEM–SP) Já ___ anos, ___ neste local árvores e flores. Hoje, só ___ ervas daninhas. 

a)  fazem, havia, existe 
b)  fazem, havia, existe 
c)  fazem, haviam, existem 
d)  faz, havia, existem 
e)  faz, havia, existe 

 
06.  (Cesgranrio) Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está 

errada: 
a)  Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. 
b) Podem provocar sérias lesões hepáticas, os defensivos agrícolas à base de DDT. 
c)  Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. 
d)  Persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. 
e)  Possuem elevado grau de toxidade os defensivos do tipo fosforado. 
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07. (Fatec) Assinale a alternativa que completa corretamente as frases. 
___ , entre analistas políticos, que, se o governo ___ essa política salarial e se o empresariado não ___ as 
perdas salariais ___ sérios problemas estruturais a serem resolvidos, e, quando os sindicatos ___ , estará 
instalado o caos total. 
a)  Comentam-se; manter; repor; haverão; intervierem. 
b)  Comenta-se; mantiver; repuser; haverão; intervirem. 
c)  Comenta-se; mantesse; repuser; haverão; intervierem. 
d)  Comenta-se; mantiver; repuser; haverá; intervierem. 
e)  Comentam-se; manter; repor; haverá; intervirem. 

 
08. (FCC) A ocorrência de interferências ___ -nos a concluir que ___ uma relação profunda entre homem e 

sociedade que os ___ mutuamente dependentes. 
a)  leva, existe, torna 
b)  levam, existe, tornam 
c)  levam, existem, tornam 
d)  levam, existem, torna 
e)  leva, existem, tornam 

 
09. (FGV) Nas questões abaixo, ocorrem espaços vazios. Para preenchê-los, escolha um dos seguintes 

verbos: fazer, transpor, deter, ir. Utilize a forma verbal mais adequada. 
a)  Se ___ dias frios no inverno, talvez as coisas fossem diferentes. 
b)  Quando o cavalo ___ todos os obstáculos, a corrida terminará. 
c)  Se o cavalo ___ mais facilmente os obstáculos, alcançaria com mais folga a linha de chegada. 
d)  Se a equipe econômica não se ___ nos aspectos regionais e considerar os aspectos globais, a 

possibilidade de solução será maior. 
e)  Caso ela ___ ao jogo amanhã, deverá pagar antecipadamente o ingresso. 
 

 
 


