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Leia a tirinha abaixo e responda ao que se pede. 

 
 

O quadrinho retrata uma situação ocorrida em uma sala de 
aula, onde o professor deseja saber se está usando as regras 
adequadas de concordância nominal. O que você 
responderia para o professor: certo ou errado? Explique. 

 

Assinale a frase em que o plural do substantivo composto 
está incorreto.   

A  Os brasileiros não são cucas-frescas, como se pensa.  

B  Esses são pontos-chave para evitar o nervosismo.  

C  São coletes salva-vidas contra os fatores de stress.  

D  Os chefes são geralmente todo-poderosos no serviço.  

E  As causas de sofrimento não são simples lugares- 
comuns.   

 

Na última fala da personagem, a palavra “meio” foi usada 
adequadamente? Explique. 

 

 

 

Leia a oração abaixo e faça o que se pede. 
Em “Um consórcio de empresas jornalísticas norte-
americanas...”, o adjetivo “norte-americanas” concorda 
com o substantivo “empresas”. O item abaixo que 
apresenta um caso errado de concordância nominal é: 

A  É proibido a utilização de softwares pirateados.  

B  É necessário ficarmos alerta diante das falsificações.  

C  Os computadores têm preços o mais baratos possível.  

D  Os manuais estão em anexo aos disquetes.  

E  Os usuários luso-brasileiros têm dificuldades com a 
língua inglesa  

 

Assinale a frase em que as normas de concordância verbal 
estão plenamente respeitadas.  

A  Mais estímulos houvessem para a nossa vida 
intelectual, menos tentações sofreríamos de ir buscar 
a qualquer preço o nosso aperfeiçoamento físico.  

B  Costumam-se importar das velhas culturas todo e 
qualquer valor que supostamente possa justificar os 
hábitos mais viciosos da nossa época.  

C  A expansão desmedida da fisicultura, da ginástica e 
das dietas vêm criando uma nova ideologia, cujos 
efeitos a ninguém parece incomodar.  

D  Se viessem a ocorrer, no campo da educação e do 
conhecimento, expansão de valores análoga à do culto 
ao corpo, o espírito agradeceria.  

E  Inclui-se entre os inúmeros efeitos da obsessão pela 
forma física a busca de produtos de consumo, 
sobretudo os esportivos e os dietéticos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GABARITO: 

1. A afirmação do professor está errada, pois quando se tem dois 
substantivos do mesmo gênero, o adjetivo deve ir para o plural. 

2. C 
3. Sim, pois quando a palavra “meio” é usada com valor de advérbio, 

torna-se invariável. 
4. A 
5. E 
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