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

 

1) Assinale a opção em que a norma culta admite só uma concordância verbal. 

A. A maioria dos jovens _______ acompanhando pelos jornais as notícias sobre a Croácia. (vem/vêm). 

B. Naquela guerra entre quadrilhas, ______ um dos chefes e alguns moradores das proximidades. 

(morreu/morreram) 

C.        Fui eu quem _____ um manifesto contra as irregularidades dessa repartição. (encabeçou/encabecei). 

D. ________haver campanhas educativas sobre o trânsito de nossa cidade. (Deveria/Deveriam). 

E. Quantos de nós ______realmente dispostos a ajudar o próximo? (estarão/estaremos). 

 

 

2) Assinalar a alternativa em que a concordância verbal está incorreta. 

A. Crianças, jovens, adultos, ninguém ficou imune aos seus encantos. 

B. Mais de mil pessoas compareceram ao comício. 

C. Não só a educação mas também a saúde precisa de muita atenção do governo. 

D. Bastam dois toques para sabermos que você chegou. 

E. Boa parte das pessoas está preocupada com o futuro. 

 

3) (Fuvest)Qual a frase com erro de concordância? 

A. Para o grego antigo a origem de tudo se deu com o caos. 

B. Do caos, massa informe, nasceu a terra, ordenadora e mãe de todos os seres. 

C. Com a terra tem-se assim o chão, a firmeza de que o homem precisava para seu equilíbrio. 

D. Ela mesma cria um ser semelhante que a protege: o céu. 

E. Do céu estrelado, em amplexo com a terra, é que nascerá todos os seres viventes. 

4) (ITA) Observe a concordância verbal nas frases a seguir e assinale a alternativa correta. 

I. Qual de nós contaremos a verdade? 

II. Dois terços dos coveiros receberam aumento salarial. 

III. No relógio da escola bateu onze horas, então saímos para o pátio. 

IV. Não devem haver muitas áreas verdes neste bairro. 

A. Somente a frase I está correta. 

B. Somente a frase II está correta. 

C.        As frases I e II estão corretas. 

D. As frases II e III estão corretas. 

E. As frases III e IV estão corretas. 
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5) Assinale a opção que preenche correta e respectivamente as lacunas. 

Embora __________ muitos candidatos, __________ que ________________ poucas aprovações visto que 

apenas 1% deles __________ adequadamente. 

A. haja _________ - preveem-se – deva haver – preparam-se 

B. sejam – prevê-se – hajam – preparam-se 

C. haja – prevê- se – ocorrerão – se preparou 

D. concorram – preveem-se – haja - se preparou 

E. se tratem - prevê-se – ocorram - se preparou 

6) (PUC-PR) Assinale a alternativa em que a frase pode ser completada por qualquer das formas verbais colocadas 

nos parênteses. 

A. A maior parte do povo ______________ o deputado. (aplaudiu/aplaudiram) 

B. Nenhum dos alunos __________ no exame. (passou/passaram) 

C. Os Estados Unidos _____________ guerra também ao Líbano. (declarou/declararam) 

D. _____________ haver umas 200 pessoas na praia. (deveria/deveriam) 

E. Já ______________ o prefeito e seus assessores. (chegou/ chegaram) 

Texto para a questão 7. 

O Brasil nunca sofrerá um grande terremoto? 

            Não dá para descartar uma megatragédia desse tipo, mas a possibilidade é muito pequena. Pelo menos 

enquanto a gente estiver vivo. “Já devem ter ocorridos grandes terremotos no Brasil há centenas de milhões de 

anos. Mas, nos dados sismológicos coletados desde o século 18, não há registro de tremor forte em nosso 

território”, afirma o geólogo João Carlos Dourado, especialista em sismologia da UNESP de Rio Claro (SP). 

A certeza de que o Brasil era uma terra abençoada por Deus e imune de terremotos, porém, foi abalada no início 

de dezembro, quando um tremor de 4,9 graus na escala Richter no vilarejo de Caraíbas (MG) causou a primeira 

morte no país. De fato, o Brasil tem pelo menos 48 falhas pequenas sob sua crosta 

– uma delas teria causado o chacoalhão fatal. 

            Mas a imagem de um país remendado não é para assustar. Primeiro, porque o Brasil fica no meio de uma 

placa tectônica, a Sul-Americana, longe das instáveis regiões de contato entre placas. Segundo, porque as 

fraturas daqui geram no máximo terremotos médios como o de Caraíbas. Mesmo que um abalo 

atinja uma cidade grande, provavelmente os efeitos não serão devastadores. “As casas do vilarejo desabaram 

por serem construções muito simples, sem suporte estrutural. Em áreas urbanas, as estruturas são reforçadas 

e mais resistentes a 

tremores dessa intensidade”, diz João Carlos. 

RATIER, Rodrigo. Superinteressante, São Paulo, n. 248, p. 42, jan. 2008 (Fragmento). 

7) (UFAL) Nas opções abaixo, somente há uma análise correta acerca da concordância verbal das orações 

retiradas do texto. Assinale-a. 
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A   Em: “Já devem ter ocorridos grandes terremotos no Brasil...”, o verbo auxiliar encontra-se pluralizado para 

concordar com o sujeito “terremotos”. 

B    O verbo “haver” no período: “...no Brasil há centenas de milhões de anos”, poderia ser substituído por 

“fazem”. 

C   Na oração: “...não há registro de tremor forte em nosso território”, passando para o plural a palavra 

destacada, teríamos que alterar a forma verbal. 

D   O verbo “ser” na oração: “...provavelmente os efeitos não serão devastadores”, deveria estar no singular em 

concordância com o termo “provavelmente”. 

E   No período: “Em áreas urbanas, as estruturas são reforçadas...”, o verbo “ser” está pluralizado, concordando 

com o sujeito “áreas urbanas”. 

8) Ao substituir-se “um fato” por “fatos”, em: “existe um fato na Psicologia-Psiquiatria forense que é 100% de 

certeza”, preserva-se a norma de concordância verbal com a seguinte construção modalizadora: 

A   devem haver fatos. 

B   deve existir fatos. 

C   deve haverem fatos. 

D   devem existirem fatos. 

E   deve haver fatos. 

9) Observe o emprego do verbo haver em: Há poucos dias meu pai me disse “a linguagem escrita deve seguir a 

forma culta da língua portuguesa (...) ” (parágrafo 3). A opção em que o verbo entre parênteses também deve 

manter-se apenas no singular, de acordo com a norma culta da língua, é: 

A  Sempre fomos professores que nos __________________ (esforçar) muito para despertar o interesse do 

aluno. 

B  Foi considerado como um dos professores que melhor ________________ (ensinar) naquela escola. 

C  Cada um de nós __________ (fazer) questão de cumprimentar o professor que se despedia daquela escola. 

D  Esses 70% de alunos aprovados me __________ (bastar) para eu me sentir realizado como professor. 

E  Não se pode conceber que ainda __________ (existir) indivíduos analfabetos neste país. 

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

fator cultural. (leve) 


