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VAMOS TREINAR    
CONCORDÂNCIA ?



3

(Disponível em: <www.ivancabral.com>. Acesso em 08 nov. 2017)

QUESTÃO 1
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A

Sobre a charge abaixo, considere as seguintes afirmativas:

1. A charge satiriza a atual situação econômica do país por meio dos exercícios escolares
de conjugação de verbos.
2. Se o verbo assistir estivesse conjugado com o pronome “tu”, teria a forma “assiste”.
3. O pronome “ele”, utilizado com o verbo aumentar, faz referência ao governo.
4. Se a conjugação se desse no futuro simples, teríamos a conjugação “eles reprimiram”.

Assinale a alternativa correta.
A. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
B. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
C. Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
D. Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
E. As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
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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...”

B
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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.
E) Nós vai.

D
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A charge ao lado, publicada após o
desastre ocorrido em Brumadinho (MG),
traz uma crítica às autoridades por não
terem realizado ações para evitar repetir-
se o que ocorrera em Mariana. Analise a
oração presente no segundo balão em
resposta à pergunta feita por um dos
personagens, com atenção para a
concordância verbal, e, em seguida,
avalie como verdadeiro (V) ou falso (F)
cada uma das explicações referentes à
aplicação da regra de concordância na
situação apresentada.

QUESTÃO 4
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C

( ) A concordância está correta, pois o fato de os termos “descaso” e “impunidade”
serem sinônimos justifica o uso do verbo no singular.
( ) A concordância está correta, pois, sendo o sujeito composto, pode o verbo flexionar-
se no singular, harmonizando-se com o núcleo mais próximo, que se apresenta no
singular.
( ) A concordância está errada, pois, como o sujeito é composto, a concordância deve
ser estabelecida com os dois núcleos, levando o verbo para o plural.
( ) Alterando-se a ordem de colocação do sujeito composto, o verbo deve ser empregado
no plural, harmonizando-se com os dois núcleos.
( ) Alterando-se a ordem de colocação do sujeito composto, o verbo deve flexionar-se
em concordância com o número do núcleo mais próximo.

A sequência que traz a CORRETA avaliação é:
A) V, F, V, V e F. B) F, V, F, F e V. C) F, V, F, V e F.

D) V, F, F, F e V. E) F, F, F, V e V



5. Há um lago na Tanzânia, na África, com um segredo mortal: ele transforma
qualquer animal que o toca em pedra. O raro fenômeno é causado pela composição
química do lago.

(http://gizmodo.uol.com.br/lago-pedra/)
Colocando-se a palavra “animal” no plural, as palavras em destaque estão com as
variações corretas em:
a. …qualquer animais que o toca…
b. …qualquers animais que o tocam…
c. …quaisquer animais que o tocam…
d. …quaisquer animais que o toca…
e. …qualqueres animais que o tocam…
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C



Na edição 2177, de 11/08/2010, a revista Veja publicou a reportagem Falar e
escrever bem: rumo à vitória, com dicas para não “tropeçar” no idioma durante
uma entrevista de emprego.
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