
 

 

Tarefa Mínima 11 – 2ª Série – Português 

Prof. Veridiane 
 

CONCORDÂNCIA VERBAL 
 
01. (Fuvest) Indique a alternativa correta: 

a) Tratavam-se de questões fundamentais. 
b) Comprou-se terrenos no subúrbio. 

c) Precisam-se de datilógrafas. 
d) Reformam-se ternos. 

e) Obedeceram-se aos severos regulamentos. 
 
02. (IFSP) Leia o texto abaixo, que representa uma conversa. 

 
No trecho “a gente pode ter conversas literárias”, substituindo-se o sujeito por outro de primeira pessoa do 
plural, no tempo pretérito perfeito, o resultado é o seguinte: 
a) podemos ter conversas literárias 
b) podíamos ter conversas literárias 
c) poderíamos ter conversas literárias 
d) pudemos ter conversas literárias 

e) pudéssemos ter conversas literárias 
 
03. (Insper) Troque o verbo ou feche a boca 

Rita Lee cantava uma música que dizia "o resto que se exploda, feito Bomba H. Será que na língua culta 
existe "exploda"? Explodir é verbo defectivo, ou seja, não tem conjugação completa. No presente do 
indicativo, deve-se conjugá-lo a partir da segunda pessoa do singular (tu explodes, ele explode etc.). Muita 
gente não sabe da existência dos defectivos e os "conjuga" em todas as pessoas. 

(Pasquale Cipro Neto, http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/10/10/fovest/8.html) 
A alternativa que exemplifica o que foi expresso no último período é 

a) Houveram dificuldades na resolução da questão. 
b) Ficaremos felizes se vocês mantiverem a calma. 
c) É preciso fazer contas para que a prestação caiba no orçamento. 
d) Empresário reavê judicialmente a posse de seu imóvel. 
e) Polícia deteu quase 60 torcedores nas imediações do Morumbi. 

 
04. (Mackenzie) As formas que completariam o período “Pagando parte de suas dívidas anteriores, o 

comerciante ___ novamente seu armazém, sem que se ___ com seus credores, para os quais voltou a 
merecer confiança”, seriam: 
a) proveu, indispusesse 
b) proviu, indispuzesse 

c) proveio, indispuzesse 
d) proveio, indispusesse 
e) n.d.a. 

 

05. (PUC-RS) Asseguro a V.Sra. que não ___ incomodar ___ com a elaboração dos testes; ___ ficar tranquilo. 
a) precisa, se, pode 
b) precisa, se, podes 
c) precisas, te, podes 

d) precisais, vos, podeis 
e) precisa, vos, pode 
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06. (UFMA) Indique a alternativa que preenche adequadamente as lacunas da frase: 

“___ anos que o homem se pergunta: se não ___ medos, como ___ esperanças?” 
a) Faz, houvesse, existiriam 

b) Fazem, houvesse, existiriam 
c) Faz, houvesse, existiria 
d) Fazem, houvessem, existiriam 
e) Faz, houvessem, existiria. 

 
07. (Fuvest) Complete as frases abaixo com as formas corretas dos verbos indicados entre parênteses. 

a) Quando eu ___ os livros, nunca mais os emprestarei. (reaver) 
b) Os alienados sempre ___ neutros. (manter-se) 
c) As provas que ___ mais erros seriam comentadas. (conter) 
d) Quando ele ___ uma canção de paz, poderá descansar. (compor). 

 
08. (PUC-SP) Indique a alternativa em que não há erro de concordância. 

a) Devem haver poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. 

b) Deve existir poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. 
c) Pode existir poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. 
d) Pode haver poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. 
e) Podem haver poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. 

 
09. (UEPG) Assinale a alternativa incorreta, segundo a norma gramatical: 

a) Os Estados Unidos, em 1941, declararam guerra à Alemanha. 

b) Aqueles casais parecia viverem felizes. 
c) Cancelamos o passeio, haja visto o mau tempo. 
d) Mais de um dos candidatos se cumprimentaram. 
e) Não tínhamos visto as crianças que faziam oito anos. 

 
10. (Unifesp) “O Hatha yoga pradipika, sagrada escritura do hatha yoga, escrita no século 15 da era atual, diz 

que, antes de nos aventurarmos na prática de austeridade e códigos morais, devemos nos preparar. 
Autocontrole e disciplina sem preparação adequada ___ criar mais problemas mentais e de personalidade 

do que paz de espírito. A beleza dessa escritura é que ela resolve o grande problema que todo iniciante 
enfrenta: dominar a mente. 
 
Devido ___ abordagem corporal, o hatha yoga ficou conhecido – de modo equivocado – como uma 
categoria de ioga ___ trabalha apenas as valências físicas (força, flexibilidade, resistência, equilíbrio e 

outras), quase como ginástica oriental. Isso não é verdade”. 
(Ciência Hoje, julho de 2012. Adaptado.) 

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas do texto devem ser preenchidas, 
respectivamente, com 
a) pode, a essa, aonde 
b) podem, a essa, que 
c) pode, à essa, o qual 
d) podem, essa, com que 

e) pode, essa, onde 
 

11. (UFPR) Considere as seguintes formas verbais: 
 

1. havia recebido 
2. tinha recebido 
3. estava recebendo 

4. iria estar recebendo 
 
Na frase “Todas as notícias daquele dia foram redigidas a partir dos documentos que a direção do jornal 
recebera do ministério público”, a forma verbal destacada pode ser substituída, mantendo-se a relação de 
sentido temporal e sem prejuízo à obediência à língua culta, por: 
a) 4 apenas 
b) 1, 2 e 3 apenas 

c) 3 e 4 apenas 
d) 1 e 4 apenas 
e) 1 e 2 apenas 
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12. (UFRGS) Leia: “[Eu] Disse que competência não era uma coisa tão relativa assim, que seriam as mesmas, 

para ele e para mim, as expectativas sobre a competência que deveria trazer consigo o cirurgião 
cardiovascular que...” 
Se substituíssemos “expectativas” por “expectativa”, quantas outras palavras precisariam obrigatoriamente 
de ajuste para fins de concordância? 
a) uma 
b) duas 

c) três 
d) quatro 
e) cinco 

 
13. (Cesgranrio) Tendo em vista as regras de concordância, assinale a única opção em que a forma entre 

parênteses completa corretamente a lacuna da frase. 

a) ___ , na verdade, diferentes motivos responsáveis pela nossa dependência tecnológica. (existe) 
b) É indispensável que se ___ entre pesquisas científicas e aspirações da comunidade uma estreita 

vinculação. (mantenham) 

c) A força de certos mecanismos ___ com que as pesquisas nos países pobres girem em torno de 
interesses dos países ricos. (fazem) 

d) ___ combinar-se engenho e habilidades dos homens para a resolução dos problemas específicos da 
comunidade. (devem) 

e) É preciso que tanto o desenvolvimento científico quanto o tecnológico ___ primeiramente em conta o 
fator cultural. (leve) 

 
14. (Fuvest) “Eu não sou o homem que tu procuras, mas desejava ver-te, ou, quando menos, possuir o teu 

retrato.” Se o pronome “tu” fosse substituído por Vossa Excelência, em lugar das palavras destacadas no 
trecho transcrito teríamos, respectivamente, as seguintes formas: 
a) procurais, ver-vos, vosso 

b) procura, vê-la, seu 
c) procura, vê-lo, vosso 
d) procurais, vê-la, vosso 
e) procurais, ver-vos, seu 

 
15. (UFS) Identifique a alternativa que completa corretamente a frase: "Ele confirmou que nos ouvirá com 

prazer, mesmo que ___ problemas que ___ considerados ___ ." 
a) surja, sejam, incontornáveis 
b) surjam, sejam, incontornáveis 
c) surja, seja, incontornável 
d) surja, sejam, incontornável 
e) surjam, seja, incontornável 

 

 


