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Concordância verbal 2ª SÉRIE – GRAMÁTICA – Sônia 

 
Lista 3 

 

01. (Eear 2019)  Assinale a frase com erro de concordância verbal:  

a) Que me importavam as questões complexas e extensas?    

b) Nem a mentira nem o dinheiro o aproximaram de seu pai.    

c) Não faltará, para a festa de Ana, pessoas que gostem dela.    

d) Proibiu-se a venda direta e lojas de produtos importados na movimentada avenida.    

 

02. (Acafe 2016)  Complete as lacunas das frases a seguir. 

1. O empresário desistiu da compra depois de ter sido informado de que naquele terreno já 

_________________ várias invasões. 

2. Com o forte vento da noite passada, _____________________________ algumas frutas 

maduras. 

3. Não ______________________ projetos prontos, apenas esboços mal acabados de desejos sem 

planejamento. 

4. Em geral, __________________________________ muitos problemas com um simples sorriso. 

5. Na passeata dos trabalhadores, __________ ____________________________protestos contra 

a corrupção. 

 

Considerando a concordância verbal, a alternativa correta é:  

a) aconteceram – caiu – existem – resolve-se – deverão haver    

b) aconteceu – caíram – existem – resolve-se – deverá haver    

c) aconteceram – caíram – existem – resolvem-se – deverá haver  

d) aconteceram – caíram – existe – resolve-se – deverá haver    

 

03. A concordância verbal está de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa em  

a) O peão e o agricultor, por motivo de força maior, plantará o milho aqui.    

b) Falta setenta dias para começar a colheita do café nas encostas.    

c) O engenheiro ou arquiteto visitará o loteamento amanhã.     

d) São uma hora e quarenta e nove minutos precisamente.    

e) Vende-se terras extensas naquelas regiões longínquas.     

 

04. (G1 - ifce 2016) Em relação à norma culta da língua portuguesa, a concordância verbal está 
incorreta em  
a) Fui eu que pagou a conta.    

b) A maioria dos congressistas aprovaram o projeto.    

c) Alagoas impressiona pela beleza de suas praias.    

d) Tu e teus primos conduzireis a cerimônia.    

e) Havia muitas garotas na festa.    


