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É expressamente proibido cópia, venda, 
publicação e distribuição do conteúdo 
oferecido. A utilização para qualquer outro 
fim está expressamente proibida por lei e 
pode resultar em penas civis e criminais.

Atenção
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EXERCÍCIOS

1. Assinale a opção em que a concordância verbal está inadequada: 

a. Existem diferentes tipos de agrotóxicos prejudiciais ao homem.

b. Houve dificuldades na execução da prova.

c. Podem provocar sérios problemas os medicamentos que ele usa.

d. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais eficiente.

e. Persistem no meio ambiente os efeitos nocivos das queimadas.

2. A única alternativa correta é: 

a. Precisam-se de balconistas.

b. Tratavam-se de orçamentos impensáveis.

c. Afia-se facas, tesouras e alicates.

d. Consertam-se aparelhos eletrônicos.

e. Comprou-se terrenos no interior de Minas.

3. A alternativa incorreta é:

a. Iraque declarou paz ao país vizinho.

b. Mais de um candidato saiu da sala.

c. Cancelamos a viagem, haja visto o mau tempo.

d. Não vi as crianças que faziam dois anos.

e. Os Estados Unidos declararam paz ao país vizinho.

Concordância Verbal e Nominal
Concordância VERBAL trata da relação entre o verbo e o sujeito. A regra geral diz que o sujeito 
deve concordar em número (singular ou plural) e pessoa (1ª, 2ª, 3ª) com o verbo. 

Exemplos: Minha mãe saiu cedo. / Minha mãe e meu pai saíram cedo. 

Concordância NOMINAL trata da relação entre o substantivo e seus termos referentes: adjetivo, 
numeral, pronome, artigo. Essa concordância é feita em gênero (masculino ou feminino) e pessoa.

Exemplos: Comprei duas bolsas lindas. Ela ganhou um casaco lindo. 
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Gabarito comentado
1. Letra d

Correção: Falta aos países subdesenvolvidos uma legislação mais eficiente. 
O verbo concorda com o sujeito. Mude a ordem da oração e veja como fica mais fácil identificar 
o sujeito e o verbo.  Uma legislação mais eficiente (sujeito) falta aos países subdesenvolvidos.

2. Letra d
A frase está na voz passiva sintética. Se a colocarmos na voz passiva analítica, teremos:
Aparelhos eletrônicos são consertados. Note que o sujeito (aparelhos eletrônicos) está no plural, 
concordando com o verbo (são). 
a. Precisa-se / b. Tratava-se / c. Afiam-se / e. Compraram-se

3. Letra c
Usa-se a expressão “haja vista” sempre no feminino. Cancelamos o passeio, haja vista o mau 
tempo.
Obs.: Há gramáticos que não concordam com essa regra e dizem que “haja vista” pode variar. 

4. Letra b
Quando os nomes próprios pluralizados vierem precedidos de artigos, o verbo irá para o plural. 
Não sendo assim, o verbo fica no singular. 
Estados Unidos (sem artigo) reforça as suas bases. / Os Estados Unidos (com artigo) reforçam 
as suas bases.

5. Letra a
A forma correta de escrita da expressão é “meio-dia e meia” (meia hora). / Em todas as outras 
alternativas, “meio” é advérbio, portanto é um termo invariável (meio fatigada, meio crua, meio 
decepcionada, meio desanimada).

6. Letra e 
Quando o adjetivo vem depois dos substantivos, ele pode concordar com o mais próximo ou 
com os dois. Correção: Atendimento e acomodação perfeita. / Atendimento e acomodação 
perfeitos.

7. Letra d
Os pronomes de tratamento sempre concordam com a 3ª pessoa. Exemplos:
Vossa Excelência viaja amanhã. / Vossas Excelências viajam amanhã.

8. Letra c
A respeito da expressão “tal qual”, “tal” concorda com o antecedente, “qual” concorda com o 
consequente. As garotas são vaidosas tais qual a tia. (tais – garotas / qual – tia)

9. Letra d
O sujeito da oração é “os funcionários mais antigos”, portanto o verbo obrigatoriamente precio-
sa concorda com ele e ficar no plural. “Saíram cedo...”
É comum achar que a oração da letra c está errada, mas a regra diz que, quando o sujeito com-
posto vem depois do verbo, o verbo pode ficar no plural ou pode concordar com o núcleo mais 
próximo.

10. Letra e
O verbo “fazer” indicando tempo é impessoal, portanto nunca vai para o plural. O correto é: 
Faz dez anos que eles...
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