
 

 

Tarefa 12 professor Rogger 
 

Lista sobre concordância 
 
01. Assinale a opção não aceita pelas normas de Concordância Verbal: 

a) Pesquisa aponta que 92,7% dos brasileiros querem a redução da maioridade penal. 
b) Pesquisa aponta que 92,7% da população quer a redução da maioridade penal. 
c) Mesma pesquisa mostra que 49,7% se apresentam contrários a união civil de pessoas de mesmo sexo. 
d) A maioria (54,2%) se revelou também contra a aprovação de uma lei permitindo o casamento de 

pessoas do mesmo sexo. 
e) ONU: um terço dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados anualmente. 

 
02. Nas frases abaixo, os termos sublinhados podem estar corretos ou incorretos. Se estiverem corretos, 

limite-se a copiá-los no espaço apropriado; se estiverem incorretos, reescreva-os na forma correta.  
01. Fiquei frustado ao saber que a maioria da população ainda acreditam nessas antiquadas 

supertições. 
Resposta: Fiquei frustrado ao saber que a maioria da população ainda acredita nessas antiquadas 

superstições. 
02. Seguem anexo as planilhas que Vossa Senhoria nos solicitastes. 
Resposta: Seguem anexas (ou em anexo) as planilhas que Vossa Senhoria nos solicitou. 
03. Revoltados com a barafunda e o desmazelo, os mendigos depedraram o aubergue. 
Resposta: Revoltados com a barafunda e o desmazelo, os mendigos depredaram o albergue. 
04. Acerca de três anos, os fiscais vem infringindo pesadas multas aos motociclistas. 
Resposta: Há cerca de três anos, os fiscais vêm infligindo pesadas multas aos motociclistas. 
05. O diretor e os assessores ainda não tinham chego, quando os guardas se interporam à frente dos 

grevistas. 
 
03. Ao ler o texto abaixo, alguns leitores podem ter a impressão de que o verbo “achar” está flexionado 

equivocadamente: 
 

ERA DO TERROR 
 
Assessores de Itamar filosofam que o governo justo é aquele que entra do lado do mais fraco. Como 
consideram a inflação resultado de conflito na distribuição de renda, apregoam cadeia para quem acham 
que “abusa” nos preços. 

(Painel. Folha de S. Paulo, 11.03.94) 
 
a) a quem o jornal atribui a opinião de que quem abusa nos preços deve ir para a cadeia? 
b) do ponto de vista sintático, o que produz a sensação de que há um erro de concordância? 
c) explique por que não há erro algum. 

 
04.  

Está errado, mas tem de ser assim 
 

A recusa das autoridades em admitir soluções simples para os problemas inferniza 
a vida do cidadão e cobra um preço insano em termos de crescimento do país 

 
É um fato bem sabido, já faz muito tempo, que há no Brasil uma extrema dificuldade para os governos 

tomarem decisões simples. Também se enrolam, claro, quando se trata de tomar decisões complicadas, 
mas aí já dá para entender – grandes problemas são grandes problemas, e é previsível que levem muito 
tempo, esforço e dinheiro grosso para serem resolvidos um dia. Não há, ao que parece, motivos mais 
evidentes para explicar essa resistência generalizada às soluções menores. 

(Exame, 08.10.2008) 
 

a) Explique o sentido da palavra se em – Também se enrolam... – e justifique por que haveria ou não 
alteração de sentido na oração, se essa palavra fosse retirada. 

b) Considerando os aspectos de concordância verbal, reescreva a oração – ... já faz muito tempo... – 
substituindo tempo por anos e reescreva a oração – Não há, ao que parece, motivos mais evidentes... 
– substituindo o verbo haver por existir. 

 
 


