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 Texto 1 

O Poço das Rãs 
Um dia, em um de seus passeios habituais, elas foram 

conhecer uma floresta nova. Estavam brincando quando três delas 

caíram em um poço profundo que ninguém havia notado. 

As outras ficaram espantadas. Olharam para o fundo do 

poço e viram que era muito profundo. “Nós as perdemos”, disseram. 

As três rãs caídas tentavam escalar as paredes do poço, 

mas era muito difícil. Elas mal avançavam um metro e caíam 

novamente. As outras começaram a dizer que seus esforços eram 

inúteis. Como elas poderiam escalar uma parede tão alta? Era 

melhor que desistissem. Não havia nada a fazer. 

Duas das rãs ouviram esses comentários e desistiram. Elas 

achavam que as outras estavam certas. A terceira rã, por outro 

lado, continuou subindo e caindo, mas, depois de algumas horas, 

conseguiu chegar à superfície. 

As outras ficaram surpresas. Uma delas perguntou: “Como 

você conseguiu?” Mas a rã não respondeu; era surda. 
Rubem Alves. 

 

Responda: 

a) Qual é a moral da história? 

b) Em sua opinião, se a rã não fosse surda, ela desistiria de 
subir, como as outras? 

c)  Os trechos em negrito estão no singular ou no plural? 
Transcreva-os para o seu oposto (se estiver no singular, 
transcreva para o plural e vice-versa). Faça as 
adaptações necessárias.  

 

Leia a tirinha. 

 
Julgue as afirmações e assinale a opção correta. 

I. O substantivo “pai” está no singular, pois concorda com 
o que vem posteriormente “da Aline”. 

II. O adjetivo “feia”, no último quadrinho, está no singular 
porque concorda com o numeral ordinal “primeira”. 

III. A palavra “insensíveis” está no plural, pois concorda 
com o determinante “uns”, que está anteriormente. 

 

A  Apenas a I. 

B  Apenas a II. 

C  Apenas a III. 

D  Apenas a I e a III. 

E  Apenas a II e a III. 

 

 

De acordo com seus conhecimentos referentes à 
concordância nominal, explique a diferença entre as frases 
abaixo. 

I. É proibida a entrada de cachorros no supermercado. 

II. É proibido entrada de cachorros no supermercado.  

 

(Acafe-SC - ADAPTADA) Assinale a opção que completa 
corretamente os espaços. 

 

A entrada para o cinema foi ________, mas o filme e o 

desenho ________ compensaram, pois saímos todos __________.   
 

A  caro – apresentado – alegre. 

B  cara – apresentado – alegre. 

C  caro – apresentados – alegres 

D  cara – apresentados – alegres 

E  cara – apresentados – alegre. 

 

Observe o anúncio abaixo. 
 

 
 

De acordo com a norma culta, esse anúncio está correto? 
Identifique o erro e corrija-o. 

 

 

 

 

 

 
GABARITO 

1.  

a) RESPOSTA PESSOAL. 
b) RESPOSTA PESSOAL. 
c) 1° - plural. A rã caída tentava escalar a parede do poço. 
    2° - singular. As rãs, por outro lado, continuaram subindo e caindo, mas, 
depois de algumas horas, conseguiram chegar à superfície.  
2. E 
3. Quanto ao primeiro enunciado, percebemos a presença do determinante 
(artigo) e, por isso, há concordância em todos os elementos. Já no segundo 
enunciado, está no padrão formal de linguagem. A palavra “proibido” não 
muda em gênero, pois não há o determinante. 
4. E 
5. Não. O certo seria “Está aberta a matrícula do EJA [...]” OU “Estão abertas 
as matrículas do EJA [...]”. 
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