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Concordância Verbal 
 
1. Tendo em vista seus conhecimentos acerca das regras de concordância verbal, faça uma 
análise dos enunciados a seguir: 
a) Mais de um jogador foi expulso pelo técnico durante a partida. 
b) Pedro ou Bruno será o escolhido para representar a sala durante o evento. 
c) Lutar e persistir representa atitudes otimistas. 
d) Os Estados Unidos representam uma potência mundial/Estados Unidos representa uma 
potência mundial. 
 

 
2. Para que se respeite a concordância verbal, será preciso corrigir a frase:  

a) Têm havido dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde cubano. 

b) Têm sido levantadas dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde cubano. 

c) Será que o sistema de saúde cubano tem suscitado dúvidas sobre sua eficácia? 

d) Que dúvidas têm propalado os adversários de Cuba sobre seu sistema de saúde? 

e) A quantas dúvidas tem dado margem o sistema de saúde de Cuba? 

 

3. Indique a alternativa em que haja ERRO de concordância: 
a) Terminadas as aulas, os alunos viajaram. 
b) Esta maçã está meia podre. 
c) É meio-dia e meia. 
d) Dinheiro, benefícios pessoais, chantagens, nada podia corrompê-lo. 
e) Ajudaram no trabalho amigos e parentes. 

 
 
4. Leia atentamente as formulações a seguir e assinale a opção correta: 
I- Havia duas semanas que ele não aparecia. 
II- Registrou-se todas as faltas no diário de classe. 
III- Trata-se de dois alunos muito inteligentes. 

a) Apenas a I e II estão corretas. 
b) Apenas a I e III estão corretas. 
c) Apenas a II e III estão corretas. 
d) Todas as construções estão corretas. 
e) Nenhuma das construções está correta. 

 
 
5. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas: “Não _______ ainda sete horas, 
e já _________ muitas pessoas que ___________ o início do expediente”. 

a) seriam / haviam / aguardava. 
b) seriam / havia / aguardavam. 
c) seria / haviam / aguardava. 
d) seria / haviam / aguardavam. 
e) seria / havia / aguardavam. 
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6. Assinale a frase em que há erro de concordância verbal, corrigindo-a: 

a) Um ou outro escravo conseguiu a liberdade. 
b) Não poderia haver dúvidas sobre a necessidade da imigração. 
c) Faz mais de cem anos que a Lei Áurea foi assinada. 
d) Deve existir problemas nos seus documentos. 
e) Choveram papéis picados nos comícios. 

 
 
7. Complete os espaços com um dos verbos nos parênteses: 
a) Os pedidos, as súplicas, o desespero, nada o _______. (comoveu/comoveram) 
b) _________ meio dia e meia. (é/são) 
c) Jamais ______________ tais pretensões por parte daquele funcionário. (existiu/existiram) 
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Gabarito  
 

1. a) Mediante os casos representados por sujeito que se constitui da expressão “mais de 
um”, o verbo necessariamente permanece no singular. 
b) Nota-se, neste caso, uma exclusão de um dos sujeitos ora expressos, razão pela qual o 
verbo permanece no singular. 
c) Quando na ocorrência de sujeitos expressos por infinitivos, destituídos de um 
determinante, o verbo permanece no singular. 
d) No primeiro enunciado, o verbo permanece no plural, decorrente do fato de o sujeito ser 
acompanhado por um determinante, no caso, o artigo definido (o). Já no segundo, como 
não há tal ocorrência, o verbo permanece no singular. 

2. A 
3. B 
4. B 
5. B 
6. D- Devem existir problemas nos seus documentos. 
7. a) Comoveu 

b) É. 
c) Existiram. 

 
 


