
 

 

TM 13 - 2ª SÉRIE - LUCIA – PORTUGUÊS 
 
01. Assinale a opção correta, quanto à concordância: 

a) Qual de nós sabemos o que foi feito deles? 
b) Mais de um retirante afastou-se do serviço. 
c) Podem haver, no campo, dias horríveis como esses? 
d) Espera-se tempos mais propícios ao plantio. 

 
02. Aponte a única concordância inadmissível: 

a) No relógio do Largo bateu cinco horas, agora mesmo. 
b) Deram sete horas no relógio da Matriz de São José. 
c) Já haviam soado quinze horas, quando chegamos. 
d) Afina-se piano e violão. 

 
03. Se pluralizarmos as expressões grifadas, a opção em que o verbo não poderá ir para o plural é: 

a) Aqui precisa-se de muito operário. 
b) Vê-se ao longe viçoso laranjal. 
c) Não se atribua ao colega este insucesso. 
d) Urge que se venda a fazenda. 

 
04. “______ cuidadosamente os cálculos _____ ainda de novos empréstimos, pois cem mil reais _____ para a 

obra”. Marque a opção cujos verbos preencham as lacunas: 
a) Fizeram-se / necessitavam-se / é pouco 
b) Fizeram-se / necessitava-se / é pouco 
c) Fez-se / necessitava-se / são poucos 
d) Fez-se / necessitava-se / é pouco 

 
05. Não _______ condições para se _______ os trabalhos e mesmo que as ____________, era Marque a 

opção cujos verbos preencham as lacunas: 
a) Havia / recomeçar / houvessem 
b) Haviam / recomeçaram / houvessem 
c) Haviam / recomeçar / houvesse 
d) Havia / recomeçarem / houvesse 

 
06. Assinale a alternativa correta quanto à concordância: 

a) Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova. 
b) Choveu pedaços de granizo na serra gaúcha. 
c) Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. 
d) Bateu três horas quando o entrevistador chegou. 
e) Fui eu que abriu a porta para o agente do censo. 

 
07. Assinale a frase em que há erro de concordância verbal: 

a) Um ou outro escravo conseguiu a liberdade. 
b) Não poderia haver dúvidas sobre a necessidade da imigração. 
c) Faz mais de cem anos que a Lei Áurea foi assinada. 
d) Deve existir problemas nos seus documentos. 
e) Choveram papéis picados nos comícios. 

 
08. Assinale a opção em que há concordância inadequada: 

a) A maioria dos estudiosos acha difícil uma solução para o problema. 
b) A maioria dos conflitos foram resolvidos. 
c) Deve haver bons motivos para a sua recusa. 
d) De casa à escola é três quilômetros. 

 
09. Há erro de concordância em: 

a) atos e coisas más 
b) dificuldades e obstáculo intransponível 
c) cercas e trilhos abandonados 
d) fazendas e engenho prósperas 
e) serraria e estábulo conservados 
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10. Indique a alternativa em que há erro: 
a) Os fatos falam por si sós. 
b) A casa estava meio 
c) Os livros estão custando cada vez mais 
d) Seus apartes eram sempre o mais pertinentes possíveis. 
e) Era a mim mesma que ele se referia, disse a moça. 

 
11. Enumere a segunda coluna pela primeira (adjetivo posposto). Em seguida, assinale a alternativa correta: 

(1) velhos 
(2) velhas 
 
(  ) camisa e calça ………… 
(  ) chapéu e calça……….. 
(  ) calça e chapéu ………… 
(  ) chapéu e paletó ……….. 
(  ) chapéu e camisa ………. 

 
a) 1 – 2 – 1 – 1 – 2 
b) 2 – 2 – 1 – 1 – 2 
c) 2 – 1 – 1 – 1 – 1 
d) 1 – 2 – 2 – 2 – 2 
e) 2 – 1 – 1 – 1 – . 

 
12. Assinale a frase que encerra um erro de concordância nominal: 

a) Estavam abandonadas a casa, o templo e a vila. 
b) Ela chegou com o rosto e as mãos feridas. 
c) Decorrido um ano e alguns meses, lá voltamos. 
d) Decorridos um ano e alguns meses, lá voltamos. 
e) Ela comprou dois vestidos cinza. 

 
13. O verbo deve ir para o plural em: 

a) Organizou-se em grupos de quatro. 
b) Atendeu-se a todos os clientes. 
c) Faltava um banco e uma cadeira. 
d) Pintou-se as paredes de verde. 
e) Já faz mais de dez anos que o vi. 

 
14. Assinale a alternativa correta quanto à concordância. 

a) Registrou-se os processos. 
b) Respondeu-se aos questionários. 
c) Ouviu-se os últimos comentários. 
d) Somou-se as parcelas. 

 
15. Assinale a alternativa correta quanto à concordância. 

a) Há de ser corrigidos os erros 
b) Hão de ser corrigidos os erros 
c) Hão de serem corrigidos os erros 
d) Há de ser corrigidos os erros 
e) Há de serem corrigidos os erros 

 
 


