
 

 

HORA DE PRATICAR 
 

 
1) Quanto à concordância nominal, preencha 
as lacunas das frases: 
(I) Era talvez meio-dia e .......................quando 
fora preso. 
(II) Decepção é ..............................para 
fortalecer o sentimento patriótico. 
(III) Apesar da superpopulação do alojamento, 
havia acomodações.............................para os 
homens. 
(IV) Os documentos dos candidatos 
seguiram............................ às fichas de 
inscrição. 
 
a) meia - bom - bastantes - anexos  
b) meio - bom - bastantes - anexo  
c) meia - boa - bastante - anexo  
d) meio - boa - bastante - anexos  
e) meia - bom - bastantes - anexo  
 
2) Observando a concordância nominal nas 
frases: 
 
(I) É necessário compreensão. 
(II) A compreensão é necessária. 
(III) Compreensão é necessário. 
(IV) Para quem a compreensão é necessário? 
 
Verificamos que:  
a) apenas a I e a IV estão erradas 
b) apenas a II e a III estão erradas 
c) apenas a IV está errada 
d) apenas a II está certa 
e) todas estão certas 
 
3) Nas frases abaixo, faça a concordância com 
as palavras entre parênteses. 
a-  Escolheu ____________ hora e momento 
para ir ao shopping.. (péssimo) 
b- Ela comprou ____________ revistas e livros 
na loja. (novo) 
c- O garoto ganhou _____________ quadros e 
livros. (moderno) 

d- Respondia com gesto e expressão 
______________. (irônico) 
e- Ela Possuía simplicidade e franqueza 
_____________. (raro) 
f- Considerou ___________ a sentença 
e o argumento. (decisivo) 
g- A garota comeu carne e banana 
___________ . (maduro) 

h- Trouxeram carne de porco e lombo 
___________. (assado) 
i- _____________ o colégio e a 
faculdade. (estava fechado) 
j- _____________ a garota e o garoto. 
(parecia calmo) 

 
 

4) Complete convenientemente com as 
palavras entre parênteses: 
a- Muito ____________, disse a mulher. 
(obrigado) 
b- Os alunos ____________ leram suas 
redações. (mesmo) 
c- ___________ ao processo estão as 
cópias dos relatórios. (anexos) 
d- Os vigias mantinham-se 
____________. (alerta) 
e- Ela estava ___________ 
desconfiada. (meio) 
 
 
5) Assinale a opção em que a 
concordância nominal está incorreta: 
a) As matas foram bastante danificadas 
pelo fogo. 
b) Ele trazia muito bem tratados a barba 
e os cabelos. 
c) O carro tinha um dos faróis 
queimados. 
d) Há muitos anos que coleciono selos e 
moedas raras. 
e) Nesta circunstância, Vossa 
Excelência está enganada, Doutor Juiz. 
 
 

 6) Na ordem, preenchem corretamente as 
lacunas: 
 
1. Justiça entre os homens é ... 
2. É ... a entrada de pessoas estranhas. 
3. A água gelada sempre é ... 
 
a) necessário, proibida, gostosa. 
b) necessária, proibida, gostoso. 
c) necessário, proibida, gostoso. 
d) necessária, proibido, gostoso. 
e) necessário, proibido, gostosa. 
 



 

 

7) Considerando a concordância nominal, 
assinale a frase correta: 
 
a) Ela mesmo confirmou a realização do 
encontro. 
b) Foi muito criticado pelos jornais a reedição 
da obra. 
c) Ela ficou meia preocupada com a notícia. 
d) Muito obrigada, querido, falou‑me 
emocionada. 
e) Anexo, remeto‑lhes nossas últimas 
fotografias. 
 
8) O caso de concordância nominal inaceitável 
aparece em: 
a) Nunca houve divergências entre mim e ti. 
b) Ele tinha o corpo e o rosto arranhados. 
c) Recebeu o cravo e a rosa perfumado. 
d) Tinha vãs esperanças e temores. 
e) É necessário certeza. 
 
9) Assinale a alternativa que apresenta uma 
oração correta quanto à concordância. 
 

a) Vossa Excelência agistes com moderação. 
b) Mais de um ator criticaram o espetáculo. 
c) Só um ou outro menino usavam sapatos. 
d) Sobre os palestrantes tem chovido elogios. 
e) Mais de um deles se entreolharam com 

espanto. 

 
10) (UNEB) Assinale a alternativa em que, 
pluralizando-se a frase, todas as palavras 
destacadas permanecem invariáveis: 
a) Estava só naquela ocasião; acreditei, pois 
em sua meia promessa 
 
b) Este é o meio mais exato para você 

resolver o problema: estude só 
c) Passei muito inverno só 
d) Meia palavra, meio tom – índice de sua 

sensatez 
e) Só estudei o elementar, o que me deixa 

meio apreensivo 
 
11) (Cesgranrio) Há concordância nominal 
inadequada em: 
a) clima e terras desconhecidas; 
b) clima e terra desconhecidos; 
c) terras e clima desconhecidas; 
d) terras e clima desconhecido; 
e) terras e clima desconhecidos. 
  

12) (Acafe-SC) Assinale a alternativa 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 
  
 
13) (UFSM) Considerando a concordância 
nominal, assinale a frase correta: 
 
a) Ela mesmo confirmou a realização do 
encontro. 
b) Foi muito criticado pelos jornais a reedição 
da obra. 
c) Ela ficou meia preocupada com a notícia. 
d) Muito obrigada, querido, falou‑me 
emocionada. 
e) Anexo, remeto‑lhes nossas últimas 
fotografias. 
  
 
14) (Mackenzie) 
 
Os brasileiros somos todos eternos 
sonhadores. 
Muito obrigadas! – disseram as moças. 
III. Sr. Deputado, V. Exa. está enganada. 
 
A pobre senhora ficou meio confusa. 
São muito estudiosos os alunos e as alunas 
deste curso. 
  
Há uma concordância inaceitável de acordo 
com a gramática 
 
a) em I e II 
b) em II, III e IV 
c) apenas em II 
d) apenas em III 
e) apenas em IV 
  
 
15) (UFSC) Marque a única frase em que a 
concordância nominal aparece de maneira 
inadequada. 
 



 

 

a) Obrigava sua corpulência a exercício e 
evolução forçada. 
b) Obrigava sua corpulência a exercício e 
evolução forçados. 
c) Obrigava sua corpulência a exercício e 
evolução forçadas. 
d) Obrigava sua corpulência a forçado exercício 
e evolução. 
e) Obrigava sua corpulência a forçada evolução 
e exercício. 
  
 
16)  (Unisinos) O caso de concordância nominal 
inaceitável aparece em: 
 
a) Nunca houve divergências entre mim e ti. 
b) Ele tinha o corpo e o rosto arranhados. 
c) Recebeu o cravo e a rosa perfumado. 
d) Tinha vãs esperanças e temores. 
e) É necessário certeza. 
  
 
17) (UEPG – PR) Marque a frase 
absolutamente inaceitável, do ponto de vista da 
concordância nominal: 
 
a) É necessária paciência. 
b) Não é bonito ofendermos aos outros. 
c) É bom bebermos cerveja. 
d) Não é permitido presença de estranhos. 
e) Água de Melissa é ótimo para os nervos. 
  
 
18) (Mackenzie) Aponte a alternativa em que há 
erro: 
a) Ante o perigo, os guardas se mantinham 
alertas. 

b) Sua família tinha muito menos riquezas que 
a nossa. 
c) Há bastantes meses, falou-me de seu grande 
amor. 
d) Seus quadros eram os mais clássicos 
possíveis. 
e) É necessário explicação. 
  
 
19) (Fatec) Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas da frase abaixo: 
 
“É ________ discussão entre homens e 
mulheres ________ ao mesmo ideal, pois já se 
disse ________ vezes que da discussão, ainda 
que ________ acalorada, nasce a luz”. 
 
a) bom – voltados – bastantes – meio. 
b) bom – voltadas – bastante – meia. 
c) boa – voltadas – bastantes – meio. 
d) boa – voltados – bastante – meia. 
e) bom – voltadas – bastantes – meia. 
 
20) (UFSM) Considerando a concordância 
nominal, assinale a frase correta: 
 
a) Ela mesmo confirmou a realização do 
encontro. 
b) Foi muito criticado pelos jornais a reedição 
da obra.  
c) Ela ficou meia preocupada com a notícia.  
d) Muito obrigada, querido, falou‑me 
emocionada. 
e) Anexo, remeto‑lhes nossas últimas 
fotografias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE IV – PLANEJAMENTO E PRODUÇÃO DE TEXTO 


