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

 

1. Complete as frases: 

1. É necessário que se _____________ os reajustes do aluguel e se ___________ os prazos para o pagamento, a fim de que, 

no futuro, não______________ mal-entendidos. ( faça- façam/fixe- fixem/ surja- surjam) 

2. Não ____________________ meios de convencê-la a abandonar aquela tarefa árdua. (poderia haver /poderiam haver) 

3. _________________de histórias em quadrinhos. ( Trata-se / Tratam-se) 

4. As crianças não sabem que __________pistolas e que __________armas nucleares; se soubessem, chorariam. (existe- 

existem / podem haver - pode haver) 

5. _____________várias semanas que não se ______________torneios; _______________ motivos suficientes para tal 

procedimento. (faz- fazem/ realiza-realizam/ deve haver- devem haver) 

6. Não ______palavras que __________minha alegria. (existe- existem/ traduza- traduzam) 

7.  __________seis horas quando saiu. (era- eram) 

8. Quando se __________ de situações como estas, onde se ____________rápidas medidas, não_________________ tantos 

embaraços.(trata- tratam/ exige- exigem/ deve haver- devem haver) 

9. __________, em 1993, as transmissões regulares entre Nova Iorque e Chicago, mas quase não_________________ 

aparelhos. Atualmente, __________400 televisores para cada mil habitantes. (Iniciou-se - Iniciaram-se/ havia- haviam/ 

existe- existem) 

10. No mundo __________diariamente 8.000 periódicos e __________250 milhões de revistas a cada quinze dias.  

(publica-se/publicam-se/ distribui-se - distribuem-se) 

 

2. (CESGRANRIO) A concordância verbal está de acordo com a norma padrão em: 

a) Cada um dos curadores foram responsáveis por um tema. 

b) Muitos cartões vem decorados com guirlandas de flores. 

c) A maior parte dos cartões expostos encantou os visitantes. 

d) Está acontecendo diversos eventos sobre meios de comunicação na cidade. 

e) Haviam poucos estudantes interessados em meios de comunicação do passado. 

 

3. Assinale V para as alternativas em que a concordância verbal está adequada e F para as alternativas em que está inadequada. 

a) [ F  ] Sou eu que paga a conta hoje. 

b) [ V  ] Apenas 12% dos alunos responderam ao questionário. 

c) [ F   ] Um quarto dos entrevistados não dominam a norma-padrão da língua. 

d) [  V  ] A maioria dos estudantes participará das passeatas. 

e) [  V  ] Vossa Santidade chegou ao Vaticano na manhã de hoje. 

 

4. Assinale a alternativa em que todas as opções preenchem as lacunas adequadamente. 

Aquilo ________________ sonhos distantes. (é/são) 

Seu orgulho _______________ os filhos em boas universidades. (é/são) 

Cinco quilos de carne _______________ muito para o churrasco de domingo. (é/são) 

Aquele bebê _______________ as alegrias da família. (é/são) 

a) é; é; são; são. 

b) são; é; é; são. 

c) são; são; é; são. 

d) são; são; é; é. 

e) é; é; é; são. 
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5. (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 

 

 

 

 

 


