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Analise as afirmações e assinale a opção correta. 

I. Na sentença “Você vai lá, assenta-se e fica vendo um 
jogo de luzes coloridas projetado em uma tela.”, não 
haveria prejuízo para a concordância verbal se, em vez 
de “projetado”, estivesse expresso “projetadas”.  

II. Na frase “Devemos ficar alertas quando vemos 
alguém...”, a concordância de “alertas” com “devemos” é 
gramaticalmente opcional: aí também é possível 
empregar alerta.  

III. No trecho “[...] E o que é pior: tais medidas não 
transferem dinheiro dos mais ricos para os mais pobres, 
mas, sim, poder da sociedade civil para a burocracia 
estatal. E, se não bastasse, produzem ainda forte 
sonegação e evasão de divisas...”, o adjetivo predicativo 
“forte” admite, também, a concordância no plural.  

IV. Na estrutura “Cuidar dos problemas de sempre, como 
fome, educação, saúde e lixo, é o que importa.”, o termo 
“Cuidar dos problemas de sempre” é responsável pelo 
emprego da forma verbal “é”.  

 

A  Apenas as afirmações I e III estão corretas. 

B  Apenas as afirmações II e IV estão corretas. 

C  Apenas as afirmações II e III estão corretas. 

D  Apenas as afirmações I e IV estão corretas.  

E  Todas as afirmações estão corretas.  

 

(FCC) Quanto à concordância verbal, está inteiramente 
correta a seguinte frase: 

A  De diferentes afirmações do texto, podem-se 
depreender que os atos de grande violência não 
caracterizam apenas os animais irracionais. 

B  O motivo simples de tantos atos supostamente cruéis, 
que tanto impressionaram o autor quando criança, só 
anos depois se esclareceram. 

C  Ao longo dos tempos, tem ocorrido incontáveis 
situações que demonstram a violência e a crueldade de 
que os seres humanos se mostram capazes. 

D  A todos esses atos supostamente cruéis, cometidos no 
reino animal, aplicam-se, acima do bem e do mal, a 
razão da propagação das espécies.  

E  Depois de paralisadas as lagartas com o veneno das 
vespas, advirá das próprias entranhas o martírio das 
larvas que a devoram inapelavelmente.  

 

(Funiversa) Atende-se à forma culta no trecho “Não há 
registros de que tenha ocorrido, no país, uma experiência 
tão complexa por envolver tantos parceiros em um mesmo 
foco.” substituindo-se os termos grifados, respectivamente, 
por: 

A  deve existir e bastante. 

B  devem existir e bastante. 

C  devem existir e bastantes. 

D  deve existir e bastantes. 

E  deve existirem e bastantes.  

 

Assinale a opção em que a concordância nominal está 
incorreta. 

A  É meio-dia e meia. 

B  Recolha as suas meias do chão. 

C  Há vários meios de chegarmos lá. 

D  Deve-se colocar meia xícara de trigo na massa do bolo. 

E  As pessoas estavam meios confusas.  

 

As normas de concordância verbal estão inteiramente 
respeitadas na frase: 

A  Quantas pessoas tem esse privilégio?  

B  Não sabia que as coisas entre nós havia mudado tanto. 

C  Há dois anos, viajei para a Austrália.  

D  Mariana ou Pedro parecem bons candidatos para o 
cargo.  

E  Cerca de duas mil pessoas morreu em decorrência do 
atentado às torres gêmeas.  
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