
 

 

 
AVALIAÇÃO PRODUTIVA 30 – SEGUNDO ANO 

 
01. A frase em que a concordância nominal do elemento em destaque se dá de acordo com as regras da 

norma-padrão é: 
a) As lembranças e o saudosismo são 
b) As pessoas não deveriam ficar sósno final da vida. 
c) Caixas de notebook não têm nada de 
d) É desnecessário a tristeza causada por boas lembranças. 
e) Temos de ficar em alertaspara não sofrermos com o saudosismo. 

 
02. Quanto às regras de concordância nominal e verbal, o único item CORRETO é: 

a) Os diversos Estudos estão organizados por meio de Disciplinas, pelo critério de afinidade e 
coordenação dos assuntos e áreas de conhecimento. 

b) A fase básica apresenta fundamentos e conceitos que servirá de fundamento para os estudos e 
atividades de alta complexidade que se ocorrerá a seguir. 

c) A fase conjuntural aprofunda e integra conhecimentos que vão possibilitar a efetivação de avaliações 
conjunturais e a construção de cenário, nacional e internacional, elaborados nesta fase. 

d) Durante esse período, são estabelecidos condições para que o estagiário complemente os 
conhecimentos iniciais por meio de estudos de problemas conjunturais do Brasil. 

 
03. Assinale a alternativa redigida de acordo com a norma-padrão de concordância verbal e nominal. 

a) 1 metro e meio foram o tamanho das ondas. 
b) 85% da cidade de Veneza foram invadidos pela água. 
c) Já se registrou cheias em Veneza, ainda maior do que a atual. 
d) Segundo o prefeito de Veneza, será necessário os recursos do governo italiano. 
e) Perto de 1000 quilômetros de área florestal foi destruído pelo fogo. 

 
04. Assinale a frase correta de acordo com a norma culta. 

a) Os esportes preferidos dos meus amigo é o futebol. 
b) Os esportes preferido do meu amigos são o futebol. 
c) O esporte preferido dos meus amigos é o futebol. 
d) O esporte preferidos do meu amigo são o futebol. 

 
05. Está de acordo com a norma-padrão de concordância nominal e verbal a alternativa: 

a) Atividades desportivas depois da aula depende de deferimento do docente da disciplina e só pode ser 
autorizado depois do meio-dia e meio. 

b) Está proibido, a partir da próxima segunda-feira, as camisetas de torcidas e a entrada de alunos não 
uniformizado para a prática de educação física. 

c) Ficam condicionadas a autorização expressa dos pais as saídas dos alunos antes do horário de 
encerramento das aulas. 

d) Todos os funcionários devem receberem treinamento para ajudar na evacuação das salas de aulas, em 
caso de haverem riscos de incêndio. 

e) É dever dos docentes dar assistência ao aluno que os procurarem para sanar dúvidas, mesmo fora dos 
horários destinado ao atendimento regular. 

 
06. O adjetivo não está corretamente empregado na concordância em: 

a) Eis teu romance: fantástico enredo e personagens, mas estilo pobre e imaturo. 
b) No porto vimos com espanto as esquadras inglesas e soviéticas unidas. 
c) Precisa-se de moça e rapaz devidamente habilitados. 
d) Fiel aos deveres paternal e fraternal, ambos silenciavam. 
e) A flor e o fruto saboroso não existem. 

 
07. Assinale a frase incorreta considerando que o adjetivo em função de predicativo deve concordar no plural: 

a) O caipira e sua mulher ficam desconfiados. 
b) Tenho o réu e seu comparsa como mentiroso. 
c) Lúcio e Vera caminhavam amuados, lado a lado. 
d) Tenho por mentirosos o réu e seu cúmplice. 
e) Julguei-os capacitados, o aluno e a aluna. 
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08. Quanto à concordância nominal, preencha as lacunas das frases: 
(I) Era talvez meio-dia e __________ quando fora preso. 
(II) Decepção é __________ para fortalecer o sentimento patriótico. 
(III) Apesar da superpopulação do alojamento, havia acomodações __________ para os homens. 
(IV) Os documentos dos candidatos seguiram __________ às fichas de inscrição. 
(V) As fisionomias dos homens eram as mais desoladas __________ naquele cortejo. 

 
a) meia - bom - bastantes - anexos - possíveis 
b) meio - bom - bastantes - anexo - possíveis 
c) meia - boa - bastante - anexo - possível 
d) meio - boa - bastante - anexos - possível 
e) meia - bom - bastantes - anexo – possível 

 
09. Observando a concordância nominal nas frases: 

(I) É necessário compreensão. 
(II) A compreensão é necessária. 
(III) Compreensão é necessário. 
(IV) Para quem a compreensão é necessário? 

 
Verificamos que: 
a) apenas a I e a IV estão erradas 
b) apenas a II e a III estão erradas 
c) apenas a IV está errada 
d) apenas a II está certa 
e) todas estão certas 

 
10. Quanto __________ interferências __________, melhor __________. 

a) menas, existirem, serão 
b) menas, existirem, será 
c) menas, existir, será 
d) menos, existir, serão 
e) menos, existirem, será 

 
11. Qual alternativa preenche as lacunas abaixo corretamente? 

Segue __________ uma cópia do soneto composto pela __________ -poetisa, no qual a autora tenta 
imitar o grande Bilac, usando as __________ imagens. 
a) anexo, pseudo, mesmas 
b) anexa, pseuda, mesmas 
c) anexa, pseudo, mesma 
d) anexa, pseudo, mesmas 
e) anexo, pseuda, mesmas 

 
12. (UEL-Londrina) Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente da frase 

apresentada. 
As delegações __________ que __________ participar dos jogos chegarão amanhã. 
a) latinas-americanas - vêem 
b) latinas-americanas - vem 
c) latino-americanas - vêm 
d) latinos-americanas - vêm 
e) latinos-americanas – vem 

 
13. (ITA) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do texto a seguir. 

“Todas as amigas estavam __________ ansiosas __________ ler os jornais, pois foram informadas de que 
as críticas foram __________ indulgentes __________ rapaz, o qual, embora tivesse mais aptidão 
__________ ciências exatas, demonstrava uma certa propensão __________ arte.” 

 
a) meio - para - bastante - para com o - para - para a 
b) muito - em - bastante - com o - nas - em 
c) bastante - por - meias - ao - a - à 
d) meias - para - muito - pelo - em - por 
e) bem - por - meio - para o - pelas – na 
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14. (Mackenzie) 
I - Não te molestaram, portanto cale a boca. 
II - Foi encontrado há seis anos atrás. 
III - Vimos, agora, trazer-lhe nosso apoio. 
IV - Os homens de bem, nada reclamaram. 
V - Permitiu-se a alguns luxos. 

 
Quanto à correção gramatical das frases anteriores, afirma-se que: 
a) todas estão corretas, com exceção da III. 
b) todas estão incorretas, com exceção da III. 
c) todas estão corretas, com exceção da II. 
d) todas estão incorretas, com exceção da V. 
e) todas estão corretas, com exceção da V. 

 
15. Indique a frase sem concordância nominal: 

a) Já é meio-dia e meia. 
b) Bastante alunos estranham este plural. 
c) Os alimentos estão meio caros. 
d) Paguei caro aquelas coisas raras. 

 
16. Ocorre erro de concordância nominal na alternativa: 

a) No livro de registros faltava a folha duzentos. 
b) É necessária segurança para se viver bem. 
c) A janela estava meio aberta. 
d) Eu e você estamos quites. 

 
17. Nas frases abaixo, faça a concordância com as palavras entre parênteses. 

a) Escolheu ____________ hora e momento para ir ao shopping. (péssimo) 
b) Ela comprou ____________ revistas e livros na loja. (novo) 
c) O garoto ganhou _____________ quadros e livros. (moderno) 
d) Respondia com gesto e expressão ______________. (irônico) 
e) Ela Possuía simplicidade e franqueza _____________. (raro) 
f) Considerou ___________ a sentença e o argumento. (decisivo) 
g) A garota comeu carne e banana ___________ . (maduro) 
h) Trouxeram carne de porco e lombo ___________. (assado) 
i) _____________ o colégio e a faculdade. (estava fechado) 
j) _____________ a garota e o garoto. (parecia calmo) 

 
18. Complete convenientemente com as palavras entre parênteses. 

a) Muito ____________, disse a mulher. (obrigado) 
b) Os alunos ____________ leram suas redações. (mesmo) 
c) ___________ ao processo estão as cópias dos relatórios. (anexos) 
d) Os vigias mantinham-se ____________. (alerta) 
e) Ela ___________ desconfiada. (meio) 

 
19. Complete convenientemente com as palavras entre parênteses. 

a) Essa bebuda é __________. (bom) 
b) Pimenta é __________ para tempero. (bom) 
c) A entrada é _________. (proibido) 
d) Entrada é __________. (proibido) 
e) É meio-dia e __________. (meio) 

 


