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CONCORDÂNCIA VERBAL 9º ANO – GRAMÁTICA – SÔNIA 

 
Lista 10 – Atividades 

 
Em Alagoas, 24% da população vive à revelia da leitura e da escrita. 

 
Nesse “universo paralelo” dos que vivem à revelia da leitura e da escrita, 1restam o mercado 

informal como sobrevida, e o distanciamento exponencial de uma sociedade cada vez mais gráfica, onde 
a necessidade de se 2decifrar os velhos e os novos códigos da língua, como a informática, por exemplo, 
vem transformando a educação formal, ao longo dos tempos, num verdadeiro funil de acesso ao mundo 
sócio, econômico e culturalmente ativo. 

Jornal, de 17/10/2010, seção Cidades, pág. A17. 
 
01. Com relação à concordância verbal, apenas uma alternativa está errada. Marque-a.  

a) O verbo pode ficar no singular, concordando com o termo preposicionado “da população”, após 
a expressão numérica na manchete.    

b) Segundo a norma gramatical, o verbo, ainda nessa manchete, poderia ficar no plural, 
concordando com o número percentual, que é o núcleo do sujeito.    

c) A concordância do verbo “viver”, nesse trecho, está correta, o que se pode justificar com o 
seguinte exemplo: “Somente 1% dos objetos roubados foi recuperado.”    

d) O verbo “restar” (ref. 1) poderia ficar no singular, concordando com o sujeito mais próximo: “o 
mercado informal”.    

e) O verbo “decifrar” (ref. 2) deveria estar no plural, concordando com o sujeito composto: “os 
velhos e os novos códigos da língua”.    

 
02. Quanto aos aspectos de concordância verbal , FAÇA A SOMA DOS ITENS CORRETOS.  

01. O Fundo das Nações Unidas para a Infância calcula que US$ 25 bilhões a mais por ano seriam 
suficientes para resolver os problemas de alimentação adequada de todas as crianças de países 
subdesenvolvidos. 

02. 10,5% das crianças menores de 5 anos do país têm desnutrição crônica. Um terço da população 
brasileira é malnutrido. 

04. 29,3% da população brasileira possui renda mensal inferior a R$ 80,00 (Fundação Getúlio 
Vargas). 

08. Segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas, para erradicar este quadro de miséria, seria 
necessária a aplicação de R$ 1,69 bilhão por mês (2% do PIB), o que significaria uma 
contribuição mensal de R$ 10,40 por brasileiro.    

 
03. Analise o emprego do verbo "fazer" nos excertos a seguir: 

I. Seria excessivo dizer que hoje já não se fazem bons filmes, mas não é excessivo dizer que já 
não se fazem filmes como antigamente. 

II. "Eu tinha apenas dezessete anos  
No dia em que saí de casa 
E não fazem mais de quatro semanas que eu estou na estrada"  
("Primeira canção da estrada", Sá e Guarabyra). 

III. Uma coisa é patente: não fazem mais espelhos como antigamente. 
 

Indique V (verdadeiro) ou F (falso) em cada uma das alternativas a seguir: 
(     ) Nos três excertos, o sujeito de "fazem" tem a mesma classificação: é indeterminado. 
(     ) Em I, o verbo "fazer" está na voz passiva sintética, e o sujeito é simples. 
(     ) Em I, ocorre uma falha de concordância verbal, uma vez que o índice de indeterminação do 
sujeito 
"se" exige verbo no singular. 
(     ) Em II, ocorre oração sem sujeito, por isso, o verbo não poderia ser flexionado no plural. 
(     ) Em III, seria obrigatória a inclusão do índice de indeterminação do sujeito. 
 

A sequência CORRETA é:  
a)  V - F - V - F - V.         b)  F - F - V - V - F.    
c)  F - V - F - V - F.         d)  V - F - V - F - F.    
e)  F - V - F - V - V.    



A impressão deste material não é obrigatória. 

04. Dada uma frase, assinale a continuação cuja CONCORDÂNCIA VERBAL transgrida o que preceitua 
a norma culta: 
 
"Pesquisa Datafolha mostra que perfil conservador do brasileiro continua forte:  
 
a) 47% do eleitorado diz ter posição política de direita."    
b) 47% dos eleitores dizem ter posição política de direita."    
c) 47% diz ter posição política de direita."    
d) 47% dizem ter posição política de direita."    
e) 1% dos eleitores não souberam responder à pesquisa."    
 


