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Avaliação produtiva – Concordância verbal 

GABARITO 

 9.º ano – GRAMÁTICA – Prof.ª  Sônia 

 
Resposta da questão 1: [C] 
[A] Correto. O sujeito “as questões” concorda com o verbo “importavam”. 
[B] Correto. O sujeito composto apresenta seus núcleos acompanhados por “nem”; o verbo, portanto, é conjugado no plural. 
[C] Incorreto. O sujeito posposto está no plural (‘pessoas”), porém o verbo foi conjugado no singular (“faltará”). 
[D] Correto. A construção na Voz Passiva Sintética atende os padrões normativos, uma vez que o verbo é transitivo direto, em 
concordância com o sujeito (“a venda”).  
[E] Correto.  O verbo concorda com o antecedente da palavra “QUE”. 
Resposta da questão 2: [C] 
Resposta da questão 3: [C] 
[A] Incorreta: o sujeito do verbo “plantar” na verdade é plural: “o peão e o agricultor”. Dessa forma, a oração deveria ser: O peão e 

o agricultor, por motivo de força maior, plantaram o milho aqui. 
[B] Incorreta: o sujeito do verbo “faltar” é “setenta dias”, que está no plural (dias). Dessa forma, a oração deveria ser: Faltam 

setenta dias para começar a colheita do café nas encostas. 
[D] Incorreta: o sujeito do verbo “ser” é “uma hora e quarenta e nove minutos”, que está no singular (uma). Dessa forma, a oração 

deveria ser: É uma hora e quarenta e nove minutos precisamente. 
[E] Incorreta: o verbo “vender” está na sua forma passiva. Passando-se para ativa tem-se: Terras extensas são vendidas. Dessa 
forma, “terras extensas” é sujeito do verbo “vender” e este deve então ser conjugado no plural: Vendem-se terras extensas 
naquelas regiões longínquas.   
Resposta da questão 4: [A] 
Tendo em vista que a frase faz referência a um “eu” e, portanto, está na primeira pessoa, os verbos deveriam estar em 
concordância com a primeira pessoa. Assim, a forma “fui” está correta, ao passo que “pagou” quebra com a concordância, pois 
está conjugado na terceira pessoa. Para manter a concordância seria necessário produzir o período “Fui eu que paguei a conta”.   
 
 


