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Avaliação produtiva IV – Concordância Verbal                    3ª  SÉRIE – Gramática – Frente B  -  PROFa LENE  

 

QUESTÃO 1 

Efetue a concordância escolhendo a forma verbal adequada. 

a) Naquele dia faltou/faltaram dez alunos. 

b) Aconteceu/Aconteceram naquela época fatos terríveis. 

c) Minas Gerais revelou/revelaram grandes escritores. 

d) As Minas Gerais revelou/revelaram grandes escritores. 

e) Campinas prosperou/ prosperaram nos últimos anos. 

f) Fui eu que resolvi/ resolveu o problema. 

g) Fomos nós que pagou/ pagamos a dívida. 

h) Fui eu quem resolvi/ resolveu a questão pendente. 

i) Fomos nós quem pagou/ pagamos a dívida. 

j) Mais de um atleta ganhou/ganharam o campeonato. 

k) Mais de dois alunos faltou/faltaram à aula hoje. 

l) Mais de um veículo chocou-se/ chocaram-se. 

m) “Tristeza, indiferença, lágrimas, sorrisos, tudo nela parecia/pareciam ter um significado oculto”. 

n) Precisa-se/Precisam-se de padeiro e confeiteiro. 

o) Procura-se/ Procuram-se padeiro e confeiteiro. 

p) Qual de nós tem/temos coragem de deixar o exercício em branco? 

q) Quais de nós têm/ temos coragem de deixar o exercício em branco? 

 

QUESTÃO 2 

O texto que segue é uma adaptação do texto “Café da manhã é a refeição mais importante do dia?", publicado no 
site da revista Galileu, e serve de base para responder à questão. 
 
Lembra(1) daquele tempo quando o café da manhã era, segundo todos os nutricionistas e estudiosos, além (claro) do 
senso-comum, a refeição mais importante do dia? É, tipo, até agora há pouco. Essa é a boa notícia que temos pra você, 
pessoa que por acaso não gosta de comer de manhã: tá tudo bem. Mesmo. 
 
Na última semana, a colunista de nutrição do jornal norte-americano The New York Times, Gretchen Reynolds, falou de 
dois estudos que contestam essa versão de que o café da manhã seja a refeição mais importante do dia e que seja tão 
importante pra perda de peso, por exemplo. Um deles, da Universidade do Alabama, recrutou(2) 300 voluntários 
tentando perder peso, que aleatoriamente foram orientados para pular o café da manhã, tomar sempre café da manhã 
ou apenas seguir com seus hábitos, seja(3) eles quais fossem. Seis semanas depois, os voluntários voltaram ao 
laboratório: ninguém perdeu mais de 500 gramas. Comer ou não comer café da manhã não afetou(4) o peso de ninguém. 

Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com>. Acesso em: 30 de set. 2014 

Às vezes, os revisores de textos “cochilam” e deixam passar alguma impropriedade gramatical. É o que acontece no 

texto “Café da manhã é a refeição mais importante do dia?”. Apresenta impropriedade, quanto à concordância e ao 

tempo, a forma verbal destacada em: 

A   3. 

B   4. 

C   2. 

D   1. 

 

QUESTÃO 3 
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Foi no leste do continente africano, precisamente no deserto de Awash, na porção central da Etiópia, que uma equipe 

de pesquisadores norte-americanos e etíopes ........ os fósseis mais antigos do homem moderno (Homo sapiens). São 

três crânios - dois de adultos e um de uma criança de aproximadamente 7 anos - e mais alguns dentes de outros sete 

indivíduos, encontrados entre ossos de hipopótamos e antílopes e ferramentas de pedra. Com cerca de 160 mil anos, 

segundo a datação com argônio, os crânios guardam semelhanças com o do homem moderno: face mais achatada e 

caixa craniana em forma de globo. No entanto, traços mais primitivos, como os olhos mais ........ um do outro, levaram 

os pesquisadores a classificar os crânios como sendo de Homo sapiens idaltu, uma subespécie do H. sapiens. ........ em 

conjunto, essas características colocam esses hominídeos nas raízes da árvore evolutiva humana e são um reforço às 

evidências genéticas de que o homem moderno surgiu na África - ainda não se sabe se em apenas uma ou em mais 

regiões - e depois migrou para os outros continentes, o oposto do que ........ as teorias que sugerem que as primeiras 

características do H. sapiens apareceram quase ao mesmo tempo em diferentes pontos do planeta.  

Os mais antigos homens modernos. Adaptado de: Pesquisa FAPES n. 89, p. 28, jul. 2003.  

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas existentes no texto. 

(A) descobriram - afastado - Analisadas - prevêm  

(B) descobriu - afastados - Analisadas – prevêem 

(C) descobriu - afastados - Analisada – preveem 

(D) descobriu - afastado - Analisada – prevêem 

(E) descobriram - afastados - Analisadas – prevêm 

 

 

QUESTÃO 4 (VUNESP) 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 1990). - Trecho 

      Art. 6° São direitos básicos do consumidor: 

      I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e 

serviços considerados perigosos ou nocivos; 

      II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha 

e a igualdade nas contratações; 

 VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; 

Nos trechos “asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade das contratações” (inciso II) e “assegurada a proteção 

jurídica, administrativa e técnica aos necessitados” (inciso VII), a análise das concordâncias dos adjetivos em destaque 

permite afirmar que 

A   apenas a primeira ocorrência está correta. 

B   apenas a segunda ocorrência está correta. 

C   as duas ocorrências são aceitáveis, mas não corretas. 

D   as duas ocorrências estão incorretas. 

E   as duas ocorrências estão corretas. 

 


