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Namoro precoce entre jovens gera discussão entre pais e filhos 

“Toda menina que enjoa da boneca é o sinal que o amor já chegou ao
coração”. Essa famosa música de Luiz Gonzaga tem sido uma realidade na
vida de muitos adolescentes. Meninos e meninas entre 12 e 16 anos têm
entrado em relacionamentos sérios cada vez mais cedo. E o dia 12 de
junho será o primeiro Dia dos Namorados para muitos deles.

Laryssa Oliveira, de 12 anos e Matheus Henrique, de 14 anos, estão
juntos há 6 meses. Esse é o primeiro namoro do casal e consequentemente
será a primeira vez que os pombinhos vão comemorar o Dia dos
Namorados. A estudante diz que preferiu contar logo para a mãe sobre o
início do relacionamento com Matheus.
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“Conheci ele na igreja que estou frequentando. Começamos a
namorar e desde então percebi que estava rolando alguma coisa
entre a gente. Sou bastante próxima da minha mãe e não quis
esconder essa situação dela. Mesmo sendo muito nova, minha
mãe aceitou o namoro e estamos bem juntos, não me arrependo
de ter aberto o jogo. Hoje, namoro em casa e não preciso
esconder nada de ninguém”, conta Oliveira.

(Adaptado de http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2013/06/namoro-precoce-entre-jovens-gera-

discussaoentre-pais-e-filhos.html)
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1. A palavra precoce presente no título do texto é um adjetivo. Qual o 
sentido dela?

A palavra precoce traz o sentido de algo feito antes do tempo ideal.
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2. O que o autor quis dizer com o trecho da música que inicia o texto?

O autor iniciou o texto com um trecho de música para justificar o 
momento em que uma menina se apaixona e quer namorar.
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3. Qual foi a atitude da menina logo que começou a namorar?

Contar à mãe sobre o novo relacionamento.
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4. Onde foi que os namorados se conheceram?

Na igreja em que Laryssa está indo.
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A

5. A palavra que inicia o texto “Toda” poderia ser substituída por qual
alternativa abaixo sem erro gramatical ou mudança de sentido?

a) Qualquer

b) Mesma

c) Outra

d) Nenhuma

e) Todas
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C

6. De acordo com o texto, qual é a idade em que jovens começar a
namorar sério cada vez mais cedo?

a) Qualquer idade.

b) Com mais de 16 anos.

c) De 12 a 16 anos.

d) De 13 a 17 anos.

e) A partir dos 13 anos.
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D

7. “Conheci ele na igreja que estou frequentando”. De quem é essa fala?

a) Luiz Gonzaga.

b) Matheus.

c) Henrique.

d) Laryssa.

e) O autor do texto. 

10



E

8. A criação deste texto surgiu com a intenção de publicar o quê?

a) Uma redação escolar.

b) Uma receita de bolo.

c) Um livro com uma história de amor.

d) Uma biografia.

e) Uma notícia.
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E

9. Podemos entender que Laryssa e Matheus costumam se encontrar onde?

a) Somente na escola onde estudam.

b) Na igreja e na escola.

c) Na fazenda do avô de Matheus.

d) Na casa de Laryssa e na escola.

e) Na igreja e na casa de Laryssa. 
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É a concordância do verbo com o seu sujeito.

Caso geral: o verbo concorda com o sujeito em 
número e pessoa.

Ex: Ela não acredita em Deus.

CONCORDÂNCIA VERBAL
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Sujeito pronome de tratamento 3ª pessoa:
Ex.: Vossa Excelência sabe das coisas.

Sujeito substantivo coletivo verbo no singular
Ex.: O batalhão atacou o bandido.

Obs.: Coletivo + Determinante no plural Verbo na
3ª pessoa do plural ou concorda com o coletivo.
Ex.: A multidão de torcedores invadiu (ou invadiram)

o campo.
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Sujeito expressão mais de um verbo no singular 

Ex.: Mais de um gato morreu. 

Entretanto, a partir de mais de dois verbo no plural

Ex.: Mais de dois animais ficaram feridos.

Sujeito locuções partitivas (a maioria, a maior parte, o menor número de, 
grande quantidade de)                verbo no singular ou no plural

Ex.: A maior parte dos alunos chegou / chegaram atrasados.
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SUJEITO SENDO NOME PRÓPRIO PLURALIZADO 

A) Sem artigo  - Verbo no singular

Ex.: Minas Gerais produz muita soja no cerrado.

B) Com artigo plural – Verbo fica no plural.

Ex.: Os Estados Unidos investem bastante em tecnologia.

17



Sujeito composto

Anteposto ao verbo:  concordância com todos os núcleos.

Ex.: Os jogadores e a torcida  comemoraram a vitória do time.

Posposto ao verbo: verbo concorda com o núcleo mais próximo ou vai 
para o plural.

Ex.: Voltaram ao hotel o turista e a polícia. 

Ex.: Voltou ao hotel o turista e a polícia. 
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Sujeito composto por pessoas gramaticais diferentes: prevalece a menor 
pessoa

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

Ex.: Tu e ele reivindicastes /reivindicaram seus direitos.
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Sujeito pronome relativo

QUE: concorda com o antecedente 

Ex.: Na verdade, sou eu que pago as contas.

QUEM: concorda com o antecedente ou em 3ª pessoa do singular.

Ex.: Fomos nós quem pagamos a conta.

ou

Fomos nós quem pagou a conta.
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Verbos haver e fazer

HAVER (= existir ou tempo decorrido) – impessoal e conjuga-se na 3ª 
p. do singular.

Ex.: Há várias pessoas aqui. 

Ex.: Há vários meses que viajou para o exterior.

FAZER = tempo decorrido  – impessoal    e conjuga-se na 3ª pessoa do 
singular

Ex.: Fazia dias que eu não o visitava.
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NÚCLEOS DO SUJEITO LIGADOS POR OU

Com ideia de exclusão                     verbo no singular

Ex.: Lauro ou Sílvio será o orador da turma.

Sem ideia de exclusão                  verbo no plural

Ex.: Matemática ou Física são disciplinas de cálculos.
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VERBOS BATER, SOAR E DAR

 Indicação de horas             verbo concorda com o numeral

Ex.: Bateram duas horas no relógio da catedral.

 Sujeito determinado verbo concorda com ele

Ex.: O relógio bateu cinco horas.
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Qual de nós/ Quais de vós; algum de nós; alguns de vós

Sujeito Representado por Locução Pronominal

a) 1º pronome no singular  - verbo também no singular.

Ex.: Qual de vós deseja um táxi?

b) 1º pronome no plural – verbo concorda com o 1º ou 2º pronome.

Ex.: Quais de nós agimos / agiram com justiça. 

Ex.: Alguns de vós concluireis / concluirão o curso.
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1. (CESCEM–SP) Já ___ anos, ___ neste local árvores e flores. Hoje, só ___ 

ervas daninhas.

a) fazem, havia, existe

b) fazem, havia, existe

c) fazem, haviam, existem

d) faz, havia, existem

e) faz, havia, existe
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2. (FCC) A ocorrência de interferências ___ -nos a concluir que ___ uma 
relação profunda entre homem e sociedade que os ___ mutuamente 
dependentes.

a) leva, existe, torna

b) levam, existe, tornam

c) levam, existem, tornam

d) levam, existem, torna

e) leva, existem, tornam
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3. (PUC-RS) Asseguro a V. Sra. que não ___ incomodar-__  com a elaboração 
dos testes; ___ ficar tranquilo.

a) precisa, se, pode
b) precisa, se, podes
c) precisas, te, podes
d) precisais, vos, podeis
e) precisa, vos, pode
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4. (UEPG) Assinale a alternativa incorreta, segundo a norma gramatical:

a) Os Estados Unidos, em 1941, declararam guerra à Alemanha.

b) Aqueles casais parecia viverem felizes.

c) Cancelamos o passeio, haja visto o mau tempo.

d) Mais de um dos candidatos se cumprimentaram.

e) Não tínhamos visto as crianças que faziam oito anos.
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5) 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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6) 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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7. Preencha as lacunas: “Junto aos ingressos do cinema, ......................... 
as autorizações dos pais. Caso

contrário, .............................................. problemas na entrada.

a) DEVE HAVEREM/ PODERÁ EXISTIR.

b) DEVE HAVER/ PODERÁ EXISTIR

c) DEVE HAVER/ PODERÃO EXISTIR

d) DEVEM HAVER/ PODERÁ EXISTIR
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