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Concordância e Regência Nominais 
 
1. Utilize seus conhecimentos sobre concordância nominal para fazer uma análise dos 
enunciados a seguir: 
a) É proibido entrada de animais nessa área do condomínio. 
    É proibida a entrada de animais nessa área do condomínio. 
b) A loja oferece atendimento e localização perfeita. 
    A loja oferece atendimento e localização perfeitos. 
 
 
2. Complete as lacunas a seguir com a forma correta: 
a) A garota parece ______ confusa. (meio/meia) 
b) Há _______ pessoas felizes com o trabalho. (bastantes/bastante) 
c) Estamos ________ cansados. (bastantes/bastante) 
d) Comemos _______ pizza durante o jogo. (meio/meia) 
 
 
3. Indique a alternativa que não apresenta erro de concordância nominal, corrigindo as demais. 

a) O acontecimento derrubou a bolsa brasileira e argentina.  
b) Naquele lugar, ainda vivia uma pseuda-aristocracia.  
c) Depois de tudo que ela me fez, acho que ficamos quite. 
d) Como não tinham outra companhia, os irmãos viajaram só. 
e) Simpáticos malabaristas e dançarinos animavam a festa. 

 
 
4. Complete os espaços com o termo que faça a concordância corretamente: 
a) As mordomias custam _____. (caras/caro) 
b) “Muito _____” – disse a mulher. (obrigado/obrigada) 
c) Água é ____ para a pele. (bom/boa) 
d) Esta maçã é _____ para os dentes. (bom/boa) 
e) Segue ______ a biografia que pediu. (anexo/anexa) 
 
 
5. Indique onde há erro de regência nominal: 

a) Ele é muito apegado em bens materiais. 
b) Estamos fartos de tantas promessas. 
c) Ela era suspeita de ter assaltado a loja. 
d) Ele era intransigente nesse ponto do regulamento. 
e) A confiança do soldado no chefe era inabalável. 

 
 
6. As palavras “compatível, “necessidade” e “prejudicial” regem, respectivamente, as preposições: 

a) com – a  – a. 
b) de – a – de. 
c) com – de – a. 
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d) de – com – para com. 
e) com – a – a. 

 
 
7. Complete com a opção correta: 

a) A professora é querida _____ todos os alunos. (por/a) 
b) Dormir pouco é prejudicial _____ organismo. (para/ao) 
c) Meu primo é bacharel ______ Direito. (em/de) 
d) O eleitor está indeciso ______ votar nas eleições. (em/por) 
e) Este filme é impróprio ______ menores. (a/para)  
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Gabarito  
 

1. a) As expressões formadas por um verbo mais um adjetivo ficam invariáveis se o 
substantivo a que se referem possuir sentido genérico (não vier precedido de artigo). No 
entanto, quando o sujeito dessas expressões estiver determinado por artigos, pronomes ou 
adjetivos, tanto o verbo como o adjetivo concordam com ele. 
b) Quando o adjetivo é posposto ao verbo, concorda com o substantivo mais 
próximo ou com todos eles (assumindo forma masculino plural se houver substantivo 
feminino e masculino). 

2. a) meio 
b) bastantes 
c) bastante 
d) meia 

3. E 
a) O acontecimento derrubou as bolsas brasileira e argentina. 
b) Naquele lugar, ainda vivia uma pseudo-aristocracia.  
c) Depois de tudo que ela me fez, acho que ficamos quites. 
d) Como não tinham outra companhia, os irmãos viajaram sós. 

4. a) caro 
b) obrigada 
c) bom 
d) boa 
e) anexa 

5. A 
6. C 
7. a) por 

b) ao 
c) em 
d) em 
e) para 

 


