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3. Na parte “[...] para aumentar o nível da ocitocina – a substância 
que ajudar a formar os laços entre mães e filhos.”, o travessão 
introduz uma:

a) observação
b) exemplificação
c) citação
d) explicação

D
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4. No trecho “Se você gosta de animais, conhece na prática essas 
descobertas da ciência.”, o tom criado pelo subjuntivo é o de:
a) suposição
b) ordem
c) desejo
d) conselho 

A
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Concordância com a Partícula “SE”:

a- Partícula apassivadora: o verbo ( transitivo direto) concordará com o 
sujeito passivo.

Ex.: Vende-se carro.

Ex.:  Vendem-se carros.

b- Índice de indeterminação do sujeito: o verbo (transitivo indireto) ficará, 
obrigatoriamente, no singular.

Ex.: Precisa-se de secretárias.
Ex.: Confia-se em pessoas honestas.
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Sujeito representado por porcentagem

O verbo concorda com a porcentagem ou com o termo que a

especifica.
Ex.: Na pesquisa, 98,1% da população prefere ficar em casa.

Se vier apenas a porcentagem, o verbo concorda com o

número percentual.
Ex.: Na entrevista, 98,1% preferem ficar em casa,
enquanto 1,9% prefere sair.
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Sujeito ligado por série aditiva enfática (não só... mas;
tanto... quanto; não só... como)

Se o sujeito composto é ligado por série aditiva enfática, a conjugação

do verbo pode ir ao plural ou concordar com o termo mais próximo:

Ex.: Tanto o sol quanto a lua são astros que embelezam o céu.

Ex.: Tanto o sol quanto a lua é um astro que embeleza o céu.

Ex.: Não só a vida como a morte é imprevisível.

Ex.: Não só a vida como a morte são imprevisíveis.
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1. (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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2) 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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3) 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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4. 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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5. Assinale a alternativa cujas formas verbais preencham corretamente as lacunas das
orações:
I - ____________ - se estes apartamentos. (alugar - presente do indicativo).
II - ____________ - se muitos carros este mês. (pretérito - perfeito do indicativo).
III - ____________ - se de muitos voluntários para a campanha. (precisar - pretérito
imperfeito do indicativo).
IV - Todos os dias se ____________ as fechaduras das portas da escola. (consertar –
pretérito imperfeito do indicativo).
V - ____________ -se sempre pelas piores notícias. (esperar – pretérito perfeito do
indicativo).
a) alugam, venderam, precisava, consertavam, esperou.
b) aluga, vendeu, precisou, consertou, esperava.
c) alugava, vendia, precisava, consertava, espera.
d) alugam, venderam, precisou, consertavam, esperava
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6. (CESGRANRIO/FINEP/ANALISTA/2011) A concordância verbal está de acordo com a 
norma padrão em:

a) Cada um dos curadores foram responsáveis por um tema.
b) Muitos cartões vem decorados com guirlandas de flores.
c) A maior parte dos cartões expostos encantou os visitantes.
d) Está acontecendo diversos eventos sobre meios de comunicação na cidade.
e) Haviam poucos estudantes interessados em meios de comunicação do passado.
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Com base nas placas acima, julgue cada uma das afirmações abaixo, colocando V para verdadeira e F para

falsa.

01. Para ficar correta a concordância presente no enunciado da placa 02, é obrigatório o emprego da forma 

verbal É.

02. A concordância presente no enunciado da placa 02 respeita a norma padrão.


