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9º) No trecho: “...e isso preocupa.”, o termo em destaque se refere
a) aos adultos que chegam do trabalho e já vão para o celular.
b) aos idosos que aderiram à nova tecnologia.
c) à mudança da cultura da população.
d) às últimas atualizações  dos aplicativos de relacioname
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10ª) Qual a proposta de solução apresentada pela autora para minimizar os 
problemas causados pelo celular?
a) “Temos que incentivar às crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se 
desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real.”
b) “A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes 
humanas, como o “bom dia”, “por favor”, são raros.”
c) “O que veio para aproximar, acabou afastando.”
d) “As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as 
outras.”
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ANÁLISE LINGUÍSTICA
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Concordância Nominal

Todos os determinantes (adjetivo, numeral, pronome adjetivo e
artigo) devem harmonizar-se quanto ao gênero e ao número do
substantivo.
Ex.: Comprei aquelas duas mesas grandes.

Ex.. A sandália é bonita.
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1. Quando o adjetivo se refere a vários substantivos, a concordância pode variar. Podemos 
sistematizar essa flexão nos seguintes casos:
a) Adjetivo anteposto aos substantivos:
- O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Por exemplo:
Encontramos caídas as roupas e os prendedores.
Encontramos caída a roupa e os prendedores.
Encontramos caído o prendedor e a roupa.

- Caso os substantivos sejam nomes próprios ou de parentesco, o adjetivo deve sempre 
concordar no plural. Por exemplo:
As adoráveis Fernanda e Cláudia vieram me visitar.
Encontrei os divertidos primos e primas na festa.
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b) Adjetivo posposto aos substantivos:
O adjetivo concorda com o substantivo mais próximo ou com todos
eles (assumindo forma masculino plural se houver substantivo feminino e
masculino).

Ex.: A indústria oferece localização e atendimento perfeito.

Ex.: A indústria oferece atendimento e localização perfeita.

Ex.: A indústria oferece localização e atendimento perfeitos.

Ex.: A indústria oferece atendimento e localização perfeitos.
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2) Um único substantivo modificado por dois ou mais adjetivos no singular
– Há duas possíveis concordâncias.
a) O substantivo permanece no singular e coloca-se o artigo antes do último
adjetivo.
Ex.: Admiro a cultura espanhola e a portuguesa.

b) O substantivo vai para o plural e omite-se o artigo antes do adjetivo.
Ex.: Admiro as culturas espanhola e portuguesa.
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