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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES DE 
CONCORDÂNCIA VERBAL;

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES DE 
CONCORDÂNCIA NOMINAL;

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES DE REGÊNCIA 
VERBO-NOMINAL.
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Leia a tirinha a seguir (questões 1 e 2)

(Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=10509>. Acesso em: 05 jun. 2016)

QUESTÃO 1 – No texto, por que a menina respondeu “obrigada” ao invés de “obrigado”? 
Explique.

QUESTÃO 2 – Qual a classe gramatical da palavra “mesmo” no primeiro quadrinho? Que 
função ela exerce no contexto? 
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3. De forma adequada, empregue à regência de cada verbo expresso a devida preposição:

a – O filme * que assisti recebeu a melhor premiação durante o festival do ano passado.

b – Confio que estejas lutando para conquistar o cargo * que aspiras.

c – Passada a tempestade, esta é a cidade * que chegamos.

d – Aquela é a garota * quem muito simpatizei.

e - Por favor, não altere a música * que mais gostei
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4) Marque a frase inaceitável, do ponto de vista da concordância:

a) É necessária paciência.
b) Não é bonito isso.
c) Cerveja é bom para desestressar.
d) Não é permitido presença de estranhos.
e) Água é ótimo para os nervos.
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5) Complete as frases com a opção correta:

a) _______ muitas pessoas na fila do banco. (Havia / Haviam)

b) Agora _____ sete horas (é / são)

c) Hoje ____ 20 de julho de 2014. (é / são)

d) Hoje ____ dia 10 de agosto de 2014. (é / são)

e) A professora estava ______ estressada ontem. (meio / meia)

f) Grande parte dos alunos ________ a favor da greve dos professores (foi / foram)

g) ___________ as chaves da biblioteca da escola. (Sumiu / Sumiram)

h) ________ com a verdade o menino e o amigo. (Faltou / Faltaram)
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6. (FESP) Observe a regência verbal e assinale a opção falsa:

a – ( ) Avisaram-no que chegaríamos logo.

b – ( ) Informei-lhe a nota obtida.

c - ( ) Os motoristas irresponsáveis, em geral, não obedecem aos 

sinais de trânsito.

d – ( )Há bastante tempo que assistimos em São Paulo.

e – ( ) Muita gordura não implica saúde.
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7. Assinale a alternativa que melhor completa as orações a seguir:

I. Mais de dez atletas_____________da maratona.
II. Fui eu que ____________ o jantar.
III. Não __________ à votação dez por cento dos eleitores.
IV. Qual de nós _______________ isso?

a)( ) participou, preparei, compareceu, quer
b) ( ) participaram, preparei, compareceram, quer
c)( ) participamos, preparei, compareceu, queremos
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8. Observe a concordância verbal e julgue as frases com CERTO ou ERRADO.
1 - Já faziam meses que eu não a via.

2 - Precisam haver mais cuidados.

3 - Os atentados que haviam deixaram todos com medo.

4 - Reparem no que ele está dizendo.

5 - Haviam menos pessoas.

6 - Filmes, novelas, nada os tiravam da tristeza.

7 - Roberto são as alegrias da família.
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8 - Haviam bastantes papéis.

9 - Perto de trinta pessoas saiu.

10 - Deu oito horas no relógio da praça.

11 - Deu oito horas o relógio da praça.

12 - Vê-se muitos alunos com dúvidas.

13 - Na sala de vídeo havia muitos alunos.

14 - Lá existe muitos quadros.

14 - Os Estados Unidos é uma nação forte.
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9. Assinale a alternativa cujos verbos completam adequadamente as lacunas abaixo:
___________________ as datas para a realização das atividades recreativas,
destinadas às crianças. ____________________ de mais voluntários para o exercício
da função de monitor (a).

a) divulgou-se, precisa-se.
b) divulgaram-se, precisam-se.
c) divulgou-se, precisam-se.
d) divulgaram-se, precisa-se.
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10. Para que se respeite a concordância verbal, será preciso corrigir a sentença:

a) Minas Gerais produz 50% do café nacional.

b) A maior parte dos ingressos ainda não foi vendida.

c) Deram duas horas no relógio da igreja.

d) Mais de um interessado enviaram o currículo.
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11. Leia atentamente este convite e identifique um erro de concordância nele presente.
Faça a correção e justifique-a:

XV BAILE DOS APOSENTADOS

Venha participar do “Tradicional Baile dos Aposentados”, a ser realizado no dia 05 de
outubro, às 20h30, no “Clube Primavera”. Será distribuído gratuitamente uma deliciosa
feijoada.

Mais informações: (015) 99876-5432
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12. (UFF) – Assinale a frase que encerra um erro de concordância verbal.

a)   Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
b)   Tu e ele sereis convencidos de que andais em erro.
c)   Esta foi uma das cidades que mais sofreu com as inundações.
d)   A história a que me refiro é a sua.
e)   Acontece coisas esquisitas neste mundo: hoje vi uma delas.
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Observe uma faixa que uma determinada escola produziu para expor de 
frente ao colégio

13) Há erro de concordância verbal empregada na faixa, portanto a 
frase deveria ser reescrita da seguinte maneira

(A) “Está aberta as matrículas... “.
(B)  “Estão aberta as matrículas...”.
(C)  “Estão abertas a matrícula...”.
(D) “Estão abertas as matrículas...”.
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14) A frase em itálico apresenta erro de 
concordância verbal, marque o item 
abaixo que apresenta a forma correta na 
comunicação.

(A) A gentes vamos.
(B)  As gente vamos.
(C)  As gentes vamos.
(D) A gente vai.
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15) Uma das falas apresenta erro de concordância verbal, escreva 
abaixo a frase corretamente como deveria ser pronunciada por um dos 
personagens da tirinha.
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
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16) Uma das falas apresenta erro de 
concordância verbal, escreva abaixo a 
forma que seria a correta de falar.
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17. Leia e analise as frases com relação às regras de concordância 

nominal:

1. A moça e o rapaz sentaram-se na sala.

2. A moça e o rapaz alto sentou-se na sala.

3. A moça alta e o rapaz alto sentou-se na sala.

4. A moça e o rapaz altos sentaram-se na sala.

5. A moça e os rapazes altos sentaram-se na sala.

a) Estão corretas as frases 1, 2 e 5.

b) Estão erradas as frases 3, 4 e 5.

c) Estão corretas as frases 1, 2, 3 e 5.

d) Estão corretas as frases 1, 4 e 5.

e) Apenas a 1 está correta.
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