
 

 

TAREFA 15 – 2ª SÉRIE – PROFESSORA LÚCIA - GRAMÁTICA 
 
01. Faça a concordância com os verbos dos parênteses, flexionando-os no presente do indicativo. 

a) 50% dos concursados não _______________________ uma boa colocação. (obter) 
b) Aquilo ____________________________ apenas promessas falsas. (ser) 
c) Somos nós quem __________________________ este material. (fornecer) 
d) Grande número de voluntários _______________________ a prestar socorros. (continuar) 
e) Quais de nós _______________________ o trabalho para a turma? (apresentar) 

 
02. Identifique a opção que completa corretamente esta frase. 

________ haver alguns dias que nenhum de vós ________ às reuniões, e mais de um ________ a 
entregar as propostas em tempo hábil. 
a) Devem – compareceis – comprometeu-se 
b) Deve – comparece – comprometeu-se 
c) Deve – compareceis – comprometeu-se 
d) Devem – comparece – comprometeram-se 
e) Deve – compareceis – comprometeram-se 

 
03. Identifique a alternativa em que a concordância verbal está incorreta. 

a) Goiânia é uma cidade bem arborizada. 
b) Eu, tu e ele assumimos a direção da fábrica. 
c) Algum de vós fará o depósito no banco? 
d) O motorista foi um dos que ajudou os acidentados. 
e) O pai com o filho dirigiram-se à escola. 

 
04. Identifique a opção em que a concordância do verbo haver ou fazer está incorreta. 

a) Poderiam haver controvérsias na exposição dos fatos.  
b) Fez temporadas mais frias no Sul do Brasil. 
c) Naquela época havia muitos feriados cívicos e religiosos. 
d) Há tempos Luís trabalha nesta grande empresa. 
e) Houve alterações na folha de pagamentos. 

 
05. Estabeleça a concordância adequada dos verbos entre parênteses, colocando-os no pretérito perfeito do 

indicativo. 
a) __________________________ de haver sérios problemas. (haver) 
b) __________________________-se de bons articuladores políticos nesse cargo. (precisar) 
c) _________________________-se os casos de corrupção na prefeitura deste estado. (investigar) 
d) Nenhum de nós _________________________ o motivo da convocação. (saber) 
e) Duas colheres de chá deste remédio _______________________ suficiente. (ser) 
f) Os Estados Unidos _______________________________ milho. (exportar) 
g) ___________________________-se aulas de piano. (dar)  
h) _____________________________ dois partidos fortes no governo. (haver) 

 
06. Empregue adequadamente o verbo ser no pretérito nestas frases. 

a) ________________________ zero hora em Brasília. 
b) ___________________________ cinco quilômetros até a cidade mais próxima. 
c) Flávia _______________________________ as esperanças dos pais. 

 
07. Identifique a frase que está correta quanto à concordância verbal e corrija as demais. 

a) Se os dizeres do anúncio do homem-sanduíche indicasse compra de ouro, nenhum dos desempregados 
se interessariam. 

b) A ingenuidade das pessoas que vem das cidadezinhas do interior não as preparam para o que vão 
encontrar nas metrópoles. 

c) Uma dessas figuras híbridas do humano com a coisa passou a chamar a atenção de quantos por ali 
estivesse a transitarem. 

d) Mal se podia ler os dizeres do anúncio, uma vez que os encobriam a pequena multidão que deles se 
acercara. 

e) Em meio a dois cartazes de papelão, que lhe davam o aspecto de recheio, mal se mexia o homem que 
portava anúncios de emprego. 
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08. Para preencher de modo correto a lacuna da frase dada, o verbo entre parênteses deverá obrigatoriamente 
adotar uma forma plural em uma das alternativas. Marque-a. 
a) O que nos dizeres do anúncio ________________________ (parecer) enigmático ao rapaz era o fato 

de que tal mensagem não se ajustava ao seu portador. 
b) A rotina das experiências interioranas vividas pelo rapaz não o ____________________ (preparar) 

para aquela visão. 
c) As necessidades de uma emergência _____________ (levar) aquele que precisa se desfazer das jóias 

mais modestas. 
d) Se alguém ainda acha que nunca ______________________ (haver) provas efetivas da 

insensibilidade humana, que atente para os homens-sanduíches. 
e) O chapéu velhíssimo, os sapatos deformados, a calça puída, tudo isso ________________________ 

(indicar) as agruras da vida do homem-sanduíche. 
 
 


