


Nomes Próprios Pluralizados

Sem Artigo – O verbo fica no singular.

Ex.: Campinas fica no Estado de São Paulo.

Com Artigo Plural – O verbo fica no plural.

Ex.: Os Estados Unidos lideram o movimento.
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1. Nesta tirinha do Calvin e Haroldo pode-se observar a falta de Concordância Verbal.
Identifique-a.
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2. Coloque V para verdadeiro e F para falso nas declarações dadas.

a) ( ) De acordo com a regra geral de concordância verbal, o verbo concorda em gênero e

número com o sujeito ao qual se refere.

b) ( ) Se o sujeito é um coletivo no singular, o verbo fica no singular.

c) ( ) Se o sujeito é um coletivo com determinante plural, o verbo pode estar na 3ª pessoa

do singular ou na 3ª pessoa do plural.

d) ( ) Se os núcleos do sujeito composto são de pessoas gramaticais diferentes, a 1ª pessoa

prevalece sobre a 2ª, que prevalece sobre a 3ª.

e) ( ) Se os elementos do sujeito composto forem ligados pela conjunção ou, indicando

adição, a forma verbal ficará no singular.
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3. Explique a concordância verbal nas seguintes orações:

I – Os Estados Unidos são a terra da música pop e de grande parte dos filmes.

II – Minas Gerais é abundante em minérios.
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4. (2018 / INEP /ENEM)

Quantos há que os telhados têm vidrosos
E deixam de atirar sua pedrada,
De sua mesma telha receiosos.

Adeus, praia, adeus, ribeira,
De regatões tabaquista,
Que vende gato por lebre
Querendo enganar a vista.

Nenhum modo de desculpa
Tendes, que valer-vos possa:
Que se o cão entra na igreja,
É porque acha aberta a porta.

GUERRA, G. M. In: LIMA, R. T. Abecê de folclore. São Paulo: Martins Fontes, 2003 (fragmento).
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Ao organizar as informações, no processo de construção do texto, o autor
estabelece sua intenção comunicativa. Nesse poema, Gregório de Matos explora
os ditados populares com o objetivo de

a) enumerar atitudes.
b) descrever costumes.
c) demonstrar sabedoria.
d) recomendar precaução.
e) criticar comportamentos. E
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5. (2018 /INEP/ ENEM) - Em sua conversa com o pai, Calvin busca persuadi-lo, recorrendo à
estratégia argumentativa de

a) mostrar que um bom trabalho como pai implica a valorização por parte do filho.
b) apelar para a necessidade que o pai demonstra de ser bem-visto pela família.
c) explorar a preocupação do pai com a própria imagem e popularidade.
d) atribuir seu ponto de vista a terceiros para respaldar suas intenções.
e) gerar um conflito entre a solicitação da mãe e os interesses do pai.

D
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Sujeito composto por pessoas gramaticais diferentes: prevalece a menor 
pessoa

Ex.: Eu, tu e ele (Nós) faremos a pesquisa amanhã. 

Ex.: Tu e ele reivindicastes /reivindicaram seus direitos.

VÓS ELES
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