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CONCORDÂNCIA (QUESTÕES OBJETIVAS) 
 
 
 



1) (FUNCAB_CREA/AC_ANALISTA DE SISTEMAS_2016) 
Considere as seguintes afirmações sobre aspectos do texto:  

 
I. Na frase “Se fosse possível fazer, se daqueles míseros despojos 
fúnebres se pudesse fazer alguns contos de réis, como não seria 
bom para todos eles!” as palavras MÍSEROS e FÚNEBRES 
concordam com DESPOJOS.  
 
II. Atentando para o uso do sinal indicativo de crase, o A, em todas 
as ocorrências no segmento “Mas, qual não foi a surpresa dos seus 
habitantes quando se veio a verificar nela um dos repugnantes 
crimes”, deveria ser acentuado.  
 
III. Na frase “Às necessidades de cada um, aqueles ossos que eram 
ouro viriam atender, satisfazer e felicitá-LOS”, o elemento destacado 
substitui, no contexto, o vocábulo OSSOS.  



Está correto apenas o que se afirma em:  
 
A) I e II.  
B) II e III.  
C) III.  
D) II.  
E) I. 
 



2) (Funrio_IF Baiano_Administrador_2016) Assinale a alternativa que 
mostra uma frase com erro de concordância segundo as regras da 
língua-padrão.  

 

A) A pesquisa linguística e o ensino de gramática normativa devem 
caminhar lado a lado nas aulas de língua.  
B) As pesquisas realizadas por vários autores representam um marco 
divisor no campo da reflexão linguística.  
C) Os fatores que atuam sobre o comportamento linguístico dos falantes 
pode ser internos ou externos ao sistema.  
D) Vários estudos e pesquisas enfocam a variação na concordância de 
número como bastante geral e bem significativa.  
E) A linguística e os estudos sobre variação contribuíram muito para 
concretizar uma nova prática no ensino da língua. 
 



3) “Pesquisa realizada pela PROTESTE Associação de 
Consumidores e divulgada dia 23 de agosto, revela que a 
população confia nos genéricos e chega a pedir para os médicos 
prescrevê-los. Mas parte da classe médica ainda tem dúvidas 
sobre esses remédios por conta do processo de avaliação da 
qualidade e falsificação. Para 45% dos médicos que participaram 
da pesquisa o processo de avaliação e controle de qualidade dos 
genéricos é menos exigente do que o que ocorre com os 
medicamentos de marca. E 44% deles acreditam que esses 
remédios sofrem mais falsificações”.  

 

A forma verbal que mostra um erro de norma culta é:  
 

(A) confia;  
(B) prescrevê-los; 
(C) tem;  
(D) participaram;  
(E) acreditam.  



4)  

 



5) (Funcab_Faceli_Administrador_2015) 
 

 



6) (DPE/PR_Administrador_2017_Inaz do Pará) Em “Um grupo de 
neurocientistas alemães suspeitou que a resposta estivesse no 
retorno positivo que a plataforma oferece por meio de curtidas...” 
o termo destacado corresponde a uma flexão denominada de:  

 
(A) Concordância Nominal.  
(B) Concordância Verbal.  
(C) Concordância Pronominal.  
(D) Regência Nominal.  
(E) Regência Verbal. 
 
 



7) De acordo apenas com as regras de concordância prescritas pela 
norma-padrão, assinale a alternativa correta.  

 

(A) O período “Ninguém está livre de precisar de uma transfusão de 
sangue.” poderia ser substituído pela redação Nenhum de nós estamos 
livres de precisar de uma transfusão de sangue.  
(B) Outra redação possível para o trecho “por um procedimento médico em 
que a transfusão seja absolutamente indispensável.” seria por um 
procedimento médico no qual absolutamente necessário seja a 
transfusão.  
(C) Caso o autor julgasse conveniente substituir o termo sublinhado no 
período “Todos sabemos que é importante doar sangue.” pela expressão A 
maioria de nós, o verbo da primeira oração tanto poderia permanecer na 
primeira pessoa do plural quanto ser empregado na terceira pessoa do 
singular.  
(D) A redação nesses últimos dias, tenho dedicado bastante horas ao 
trabalho e ando meio cansado poderia, se assim o desejasse o autor, 
substituir o trecho “nesses últimos dias, tenho trabalhado muito e ando 
cansado”.  
(E) A substituição do período “Consequentemente, nada justifica que as 
pessoas deixem de doá-lo.” pela redação Consequentemente, não 
podem haver motivos que justifiquem as pessoas deixarem de doá-lo. 
seria possível. 



8) Observe os verbos destacados nos fragmentos a seguir.  
 

1. “entretanto no íntimo do seu caráter se HAVIAM insensivelmente 
enraizado certos hábitos de orgulho”  
 

2. “Em localidade pequena, de simples boticário a médico não HÁ 
mais que um passo.”  
 

Com base nas regras de concordância da norma-padrão, sobre os 
verbos destacados, é possível afirmar, corretamente, que:  
 

A) no fragmento 2, o verbo concorda com o sujeito ao qual se refere.  
B) mesmo que o fragmento 2 fosse flexionado no plural, o verbo 
permaneceria no singular.  
C) a concordância, no fragmento 1, foi realizada à vista do objeto direto.  
D) em ambos os fragmentos, os verbos destacados, por serem 
auxiliares, deveriam permanecer no singular.  
E) em ambos os fragmentos, os verbos destacados, por serem 
impessoais, deveriam permanecer no singular. 



9) Na construção de frases na Língua Portuguesa padrão, é preciso 
observar a regra de concordância nominal, segundo a qual o 
adjetivo concorda com o substantivo a que se refere. A 
concordância está INCORRETA na opção 
 

A) Três especialistas são bastantes para preparar aquela obra. 
B) Não é permitido a entrada de funcionários estranhos à empresa. 
C) Estou quite com você e você comigo, logo estamos quites um 
com o outro. 
D) Anexos seguem os documentos solicitados para a admissão do 
funcionário. 
E) Conheci, na solenidade de formatura, as gentis irmã e cunhada 
de Laura. 



10) A concordância nominal está corretamente estabelecida em: 
 

(A) Perdi muito tempo comprando aquelas blusas verde-garrafas. 
(B) As milhares de fãs aguardavam ansiosamente a chegada do 
artista. 
(C) Comenta-se como certo a presença dele no congresso. 
(D) As mulheres, por si só, são indecisas nas escolhas. 
(E) Um assunto desses não deve ser discutido em público. 
 



11) Assinale a sentença em que há ERRO na concordância nominal. 
 
(A) Ela recebeu um único telefonema a respeito da encomenda. 
(B) As pessoas, em sua maioria, vêm almoçar aqui sozinhas. 
(C) É raro, depois das 15 horas, a frequência ao restaurante. 
(D) Quem deseja provar tantas iguarias? 
(E) Para sair do restaurante, era preciso permissão. 
 
 



12) Assinale a opção que apresenta a correta concordância nos 
períodos: 
 

a) Seguem anexo os Termos de Depoimentos.  
b) Proibida entrada de pessoal não autorizado.  
c) São os homens do mar, suas sentinelas.  
d) Disciplina é necessária para o bom cumprimento da missão.  
e) Esta é aquela que desce redonda? 
 



13) A concordância nominal está de acordo com a norma-padrão na 
seguinte frase:  

 
(A) Anexo ao pacote, encontrei várias cartas antigas.  
(B) O porteiro tirou os óculos e o colocou sobre a mesa.  
(C) A secretária e eu terminamos o almoço meio-dia e meio.  
(D) Leio qualquer manuscritos que me cheguem às mãos.  
(E) Formulei hipóteses o mais improváveis possível sobre o caso. 



14) No Texto II, o adjetivo consideradas concorda com os substantivos 
multiplicidade e variedade em gênero e número. 

A concordância nominal NÃO está de acordo com a norma-padrão da 
língua portuguesa em: 
 

(A) A falta de infraestrutura e o tamanho das cidades são culpados pelo 
fracasso. 
(B) Cidades e regiões rurais parecem ser afetadas por problemas de tipos 
diferentes. 
(C) Os grandes centros mundiais e as cidades brasileiras estão destinadas 
ao caos urbano. 
(D) Os shopping centers e os condomínios residenciais são fechados ao 
público externo. 
(E) Transportes públicos de qualidade e organização do espaço são 
necessários à urbanização. 



15) A frase em que a concordância nominal está INCORRETA é: 
 
(A) A confusão formada diante do prédio da instituição era meio 
grande. 
(B) Enviaremos incluso no imposto a taxa de iluminação pública. 
(C) Ela não devia deixar as crianças sós por tantas horas. 
(D) Finalmente, meu colega está quite com a Receita Federal. 
(E) Elas próprias descobriram o teor daquele documento. 



16) A frase em que a concordância nominal está INCORRETA é: 
 
(A) Bastantes feriados prejudicam, certamente, a economia de um 
país. 
(B) Seguem anexo ao processo os documentos comprobatórios da 
fraude. 
(C) Eles eram tais qual o chefe nas tomadas de decisão. 
(D) Haja vista as muitas falhas cometidas, não conseguiu a 
promoção. 
(E) Elas próprias resolveram, enfim, o impasse sobre o rumo da 
empresa. 
 



17) Assinale a opção correspondente à frase em que a concordância verbal 
está correta. 

 

a) As análises dos especialistas e do presidente prevê uma queda no 
setor, mas o boletim da empresa sobre as vendas efetuadas no último mês 
justificam que não se perca o otimismo. 
b) Restava, no momento, poucas esperanças de acordo, mas ela, e 
principalmente eu, não deixava transparecer nenhum desânimo. 
c) Podem existir, agora, poucas pessoas dispostas a enfrentar este 
pequeno problema, mas já houve muitas outras ocasiões em que 
sacrifícios bem maiores foram exigidos de nós. 
d) A vida e a dignidade das pessoas estão posta em risco quando falta, 
por parte delas, recursos para atender às suas necessidades básicas. 
e) Foram encontrados no meio dos escombros muitos esqueletos, e já se 
levantou, entre os cientistas, hipóteses de que seja de animais pré-
históricos.



18) A concordância verbal está de acordo com a norma-padrão, 
EXCETO em: 

 
(A) 50% dos danos à rede de distribuição elétrica no Brasil têm sido 
provocados por raios e chuvas intensas. 
(B) A maioria das tempestades severas causa prejuízos 
incomensuráveis às redes de transmissão de energia. 
(C) Muitos dos problemas de queda de energia no ano de 2011 
foram gerados por temporais nas regiões urbanas. 
(D) Está comprovado que a maior parte da energia elétrica 
consumida no país tem origem em fontes hidrelétricas. 
(E) Cerca de 20 estados brasileiros precisa modernizar suas redes 
de distribuição para garantir mais eficiência. 



19) Assinale a opção em que a frase obedece, plenamente, à 
modalidade padrão da língua portuguesa. 

 
a) Já percebia-se, de véspera, que haviam problemas na Plataforma 
que explodiu no Golfo do México.  
b) Por que infligiram as leis ambientais, as grandes empresas de 
petróleo pagarão multas extraordinárias.  
c) Existe bactérias, que vivem da decomposição do petróleo; são 
responsáveis pela limpesa da água e refazimento da cadeia 
alimentar.  
d) Mau se recuperou das consequências do derramamento de óleo 
no Alasca, o ambiente marinho sofreu outra seção de eventos 
calamitosos.  
e) A maioria dos ambientalistas há de preferir a contínua pesquisa 
de outras alternativas de energia, ainda que menos eficazes, a 
enfrentar mais acidentes de proporções tão graves. 



20) Assinale o item que não apresenta erro de concordância:  
 
a) Ainda resta cerca de vinte alunos.  
b) Haviam inúmeros assistentes na reunião.  
c) Tu e ele saireis juntos.  
d) Foi eu quem paguei as suas dívidas.  
e) Há de existir professores esforçados.  



21) Assinale a frase correta quanto à concordância verbal. 
 
a) Existe ambientes escolares bem acolhedores. 
b) Evoluiu pouco a pouco as escolas e o sistema de avaliação. 
c) Por muito tempo ainda persistiu certos costumes. 
d) Haviam alunos que conseguiram superar dificuldades. 
e) Castigavam-se as crianças que não sabiam a tabuada. 
 



22) Observe o período: 
 
Não vejo em qualquer pessoa o menor mal-estar ou conflito em estar 
só. 
 
O plural do período acima, realizado de acordo com o registro culto e 
formal da língua e sem alteração do sentido, é 
 
(A) Não vemos em qualquer pessoa o menor mal-estar ou conflito 
em estar só. 
(B) Não veem em quaisquer pessoas o menor mal-estar ou conflitos 
em estarem sós. 
(C) Não vemos em qualquer pessoas os menores males-estares ou 
conflitos em estarmos só. 
(D) Não veem em quaisquer pessoas os menores males-estares ou 
conflitos em estar sós. 
(E) Não vemos em quaisquer pessoas os menores mal-estares ou 
conflitos em estarem sós. 



 
 

Obrigado! 


