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1. Complete as orações abaixo com as formas verbais 

corretas dos verbos entre parênteses. 

 

a) Os alunos da turma do sétimo ano A, liderados pela 

representante de sala, _________________________ (propor) 

um projeto literário na última aula. Metade da turma, 

por volta de vinte pessoas, __________________ (concordar) 

que era preciso existir um novo trabalho coletivo. 

 

b) _________________ (Existir) dúvidas, na reunião de ontem, 

acerca do nome do próximo projeto da empresa: muitos 

colaboradores _______________ (haver) sugerido, na 

semana passada, de o chamarmos de Projeto X, porém o 

nome escolhido foi outro. 

 

c)  O Governo, em parceria com empresas privadas, 

__________________ (realizar) um evento amanhã, a fim de 

promover uma nova campanha de conscientização a 

respeito do uso do telefone celular no ambiente escolar. 

 
 

d) Foram entrevistados, no fim da partida, inúmeros 

jogadores de futebol, para que se soubesse o que eles 

pensavam acerca da volta da torcida aos estádios. Um 

quarto _____________________ (dizer) que era muito bom 

que _________________ (haver) torcedores para 

impulsioná-los. 

 

2. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a 

opção em que a forma verbal está errada. 

A  Faz oito anos que visitei, pela primeira vez, a cidade do 

Vaticano. 

B  Há dois anos, houveram muitos pedidos de demissão 

no local onde eu trabalhava. 

C  Deve fazer cinco anos que não vejo o seu irmão! 

D  Existem vários casos, infelizmente, de pessoas que 

estão recorrendo a trabalhos informais devido à crise. 

E  Havia muitas reclamações acerca do trabalho 

desenvolvido pelos funcionários, porém isso já não é 

mais realidade. 

 

3. (DNPM) Assinale a frase correta quanto à concordância 

verbal. 

A  Não fosse os pesquisadores e os arqueólogos, o 

passado continuaria desconhecido. 

B  Se não houverem peixes no rio, a comunidade semeará 

e colherá. 

C  Nenhuma das pessoas comentaram a respeito da vida 

dos habitantes. 

D  Um pesquisador ou algum arqueólogo descobriram ali 

vestígio de outros povos. 

E  A partir do século XIX, encontraram-se, na região, 

vários sítios arqueológicos.  

 

4. Marque a opção em que o verbo não está corretamente 

flexionado. 

A  Existe uma grande quantidade de problemas para 

serem resolvidos. 

B  Não é o diretor quem vai comparecer à apresentação 

da palestra amanhã. 

C  No Brasil, 90% de seus habitantes acredita no 

sucesso do futebol brasileiro. 

D  Os Estados Unidos estão preocupados com a 

demanda mundial por petróleo. 

E  Havia muitos profissionais que se preocupavam com 

o aperfeiçoamento constante. 

 

5. Analise as seguintes sentenças, classifique-as em certas 

ou erradas e corrija as que apresentam erro de 

concordância verbal. 

A  Faziam dois meses que a intervenção tinha 

começado. 

B  75% das pessoas que fuma morre de câncer. 

C  A maioria dos pacientes reclama mais atenção. 

D  Mais de uma vez, foi levantado suspeição e dúvida 

sobre essa construção.  

E  O aventureiro ou o trabalhador encarnam-se entre 

os povos caçadores e lavradores. 

F  A audiência de neófitos prejudicavam o espetáculo. 

 
 

 
GABARITO  

1. A) propuseram/concordou  

B) Existiram/haviam 

C) realizará 

D) disse/houvesse  

2. B. 

3. E. 

4. C. 

5. A) ERRADA – Fazia dois meses que a intervenção...  

B) ERRADA – 75% das pessoas que fumam morrem de 

câncer. 

C) CERTA. 

D) ERRADA – Mais de uma vez, foram levantadas suspeição 

e dúvida sobre essa construção.  

E) CERTA. 

F) ERRADA – A audiência de neófitos prejudicava o 

espetáculo.  
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