
 

 

TM 09 - 2ª SÉRIE - LUCIA – GRAMATICA 
 
01. Reescreva as frases abaixo, realizando a concordância adequada:  

a) [Salvo / Salvos] os doentes, os demais partiram. 
b) [Excetos / Exceto] os dois menores, todos entram. 
c) Todos estão [salvos / salvo], exceto o barqueiro. 
d) V. Exa. está [enganada / enganado], senhor vereador. 
e) Meu filho emagrecia a [olhos vistos / olho visto]. 
f) Mais amor [menas / menos] confiança. 
g) Hoje temos [menos / menas] lições. 
h) Esperava [menas / menos] pergunta na prova. 
i) Fiquem [alerta / alertas] rapazes. 
j) Elas estão [alerta / alertas]. 
k) Os militares estão [alerta / alertas]. 
l) Os guardas estavam [alertas / alerta]. 
m) Muito [obrigada / obrigadas] disseram elas. 
n) Muito [obrigado / obrigada] disse a mulher comovida. 
o) Os rapazes disseram somente muito [obrigados / obrigado]. 
p) As meninas me disseram [obrigada / obrigadas]. 
q) A menina me disse [obrigado / obrigada]. 
r) João ficara a [sós / só]. 
s) Eles não se sentiam bem quando ficavam [só / sós]. 
t) Eles ficaram [sós / só] depois do baile. 
u) [Só / Sós] ela faria as lições. 
v) Permitam-me que eu as deixe [só / sós]. 
w) Maria passeou [sós / só] pelo bosque. 
x) [Só / Sós] os dois enfrentaram a fera. 
y) Pedro e Maria viajaram [sós / só]. 
z) Vocês [só / sós] fizeram isso? 

 
02. Reescreva as frases abaixo, realizando a concordância adequada:  

a) As viagens ao nordeste estão [caro / caras]. 
b) A decisão me custou muito [caro /cara]. 
c) As camisas estão [caro / caras]. 
d) Estas casas custam [caras / caro]. 
e) As mordomias custam [cara / caro]. 
f) Esta viagem sairá [caro / cara]. 
g) As peras custam [cara / caro]. 
h) Aquelas mercadorias custaram [caro / cara]. 
i) Os mamões custaram muito [caros / caro]. 
j) As mercadorias eram [baratas / barato]. 
k) Os mamões ficaram [caros / caro]. 
l) Aquela decisão me custou muito [caro /cara]. 
m) Os computadores custam [caros / caro]. 
n) É [necessário / necessária] muita fé. 
o) É [necessário / necessária] a ação da polícia. 
p) A maçã é [boa / bom] para os dentes. 
q) É [permitido / permitida] entrada de crianças. 
r) A lealdade é [necessária / necessário]. 
s) Água é [boa / bom] para rejuvenescer. 
t) É [proibido / proibida] conversas no recinto. 
u) É [proibido / proibida] a entrada neste recinto. 
v) Bebida alcoólica não é [boa / bom] para o fígado. 
w) A maçã é [bom / boa] para os dentes. 
x) É [proibida / proibido] a permanência de veículos. 
y) Água de melissa é muito [bom / boa]. 
z) Não é [permitido / permitida] a entrada de crianças. 
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03. Reescreva as frases abaixo, realizando a concordância adequada:  
a) É [necessário / necessária] a virtude dos bons. 
b) Coalhada é [boa / bom] para a saúde. 
c) A coalhada dessa padaria é [bom / boa]. 
d) Bebida alcoólica não é [permitida / permitido]. 
e) Esta aveia é [boa / bom] para a saúde. 
f) Pimenta é [boa / bom] para tempero. 
g) É [proibido / proibida] a caça nesta reserva. 
h) É [proibida / proibido] entrada. 
i) A pimenta é [bom / boa] para tempero. 
j) Água tônica é [bom / boa] para o estômago. 
k) Seu pai já está [quite / quites] com o meu? 
l) Eles já estavam igualmente [quite / quites]. 
m) Estou [quite / quites] com as crianças. 
n) Vocês estão [quite / quites] com a mensalidade? 
o) Estou [quite / quites] com a tesouraria. 
p) Eles estão [quite / quites] com a mensalidade. 
q) Ela está [quite / quites] com você? 
r) As duplicatas [anexa / anexas] já foram resgatadas. 
s) Seguem [anexa /anexas] as faturas. 
t) Seguem [inclusa / inclusas] a carta e a procuração. 
u) Os processos estão [incluso / inclusos] na pasta. 
v) Em [anexo / anexos] vão os documentos. 
w) Segue [anexo / anexa] a biografia que pediu. 
x) As certidões [anexa / anexas] devem ser seladas. 
y) Está [inclusas / inclusa] na nota a taxa de serviços. 
z) Está [incluso / inclusa] a comissão. 

 
04. Reescreva as frases abaixo, realizando a concordância adequada:  

a) A lista vai [anexo / anexa] ao pacote. 
b) Os cheques estão [anexo / anexos] aos documentos? 
c) Os documentos vão [incluso / inclusos] na carta. 
d) Seguem [anexas / anexos] três certidões 

 
 


