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Atividade do plantão
01. Analise as frases abaixo:
I – Ela tomou atitudes o mais sensatas possível.
II – Era meio-dia e meio quando um e outro estudante esforçado viram caros livros na livraria.
III – É necessário, sob qualquer aspecto, a atenção de todos os alunos.
IV – Comprei livros e frutas maduras.
V – Havia ali sapatos e camisas importados.
VI – Os militares vigiam alertas, pois chegam a eles meias notícias de que o primeiro e segundo batalhões pretendem
mesmo entrar em greve.
Julgue os itens com base nas frases analisadas e assinale a alternativa correta:
A. A frase I está incorreta e há duas possibilidades de corrigi-la.
B. Há apenas duas frases incorretas entre todas.
C. A frase IV, por apresentar substantivo masculino, poderia ter o adjetivo também no masculino.
D. Há apenas um erro de concordância na frase II.
E. Em virtude de o substantivo estar determinado, na frase III, deveria ser usado “necessária”.
02. Levando em consideração as regras de concordância nominal, assinale a alternativa correta:
A. Quando a senhora terminou de abrir as malas, já era meio-dia e meio, mas tinha ainda menos fome.
B. A própria sogra presenciou a abertura das malas; sim, ela mesmo!
C. Anexo àquela carta, destinada ao pai da moça que fora atropelada, foram enviadas as joias.
D. Ao final da tarde, a senhora mostrava-se meio cansada, tal quais suas pobres filhas.
E. O delegado fizera bastante ameaças, dizendo que as mentiras custariam caras aos suspeitos.
03. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal.
A) Queria voltar a estudar, mas faltava-lhe recursos para tanto
B) Foi então que começaram a chegar um pessoal estranho.
C) Outras razões, certamente, deve haver para ele ter desistido.
D) Não haviam exceções neste caso, mas houveram em outros.
E) Basta-lhe dois ou três dias para resolver isso.
04. " De repente da calma fez-se o vento / Que dos olhos desfez a última chama / E da paixão fez-se o pressentimento
/ E do momento imóvel fez-se o drama."
(Vinícius de Morais)
Com a palavra VENTO no plural, reescreveríamos, obrigatoriamente, os versos iniciais da seguinte forma:
A) De repente da calma fizeram-se os ventos / Que dos olhos desfizeram a última chama
B) De repente da calma fez-se os ventos / Que dos olhos desfizeram a última chama
C) De repente da calma fizeram-se os ventos / Que dos olhos desfez a última chama
D) De repente da calma fez-se os ventos / Que dos olhos desfez a última chama
E) De repente da calma fazem-se os ventos / Que dos olhos desfaz a última chama
05. Só não está correta a concordância verbal na alternativa:
A) Os alunos parecia gostarem do assunto da prova.
B) Em tempos antigos havia mais homens machistas do que hoje.
C) Pede-se que todos permaneçam em seus lugares.
D) Nestas salas já se assistiram a grandes eventos.
E) Foram eles quem pediu ao professor uma prova mais difícil.

06. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal:
A) Soavam seis horas no relógio da matriz quando eles chegaram.
B) Apesar da greve, diretores, professores, funcionários, ninguém foi demitido.
C) José chegou ileso ao seu destino, embora houvesse muitas ciladas em seu caminho.
D) O advogado referiu-se aos artigos 37 e 38 que ampara sua petição.
E) Nestes tempos, precisa-se de políticos íntegros.
07. Observe a concordância verbal nas frases a seguir e assinale a alternativa correta:
I- Qual de nós contaremos a verdade?
II- Boa parte dos funcionários recebeu aumento salarial.
III- No relógio da escola bateu dez horas, foi quando os alunos saíram para o recreio.
IV- Não devem haver muitas áreas verdes neste bairro.
A) Somente a frase I está correta.
B) Somente a frase II está correta.
C) As frases I e II estão corretas.
D) As frases II e III estão corretas.
E) As frases III e IV estão corretas.
08. De acordo com as regras de concordância verbal do padrão escrito culto, assinale a alternativa incorreta.
A) A maioria dos brasileiros já viveu situações violentas no cotidiano.
B) Sem dúvida, deve haver formas de combater pacificamente a violência.
C) No artigo em análise, tratam-se de questões referentes à origem histórica da violência.
D) Faz séculos que se verificam situações de opressão na sociedade brasileira.
E) Sempre se ouvirão pessoas bradando contra o comodismo.
09. Apenas uma alternativa preenche corretamente os espaços das sentenças abaixo. Assinale-a:
“Aquelas mulheres olhavam _______ porque queriam aproveitar a liquidação e comprar ________ vestidos
_________”.
A. alertas, bastantes, bege.
B. alerta, bastante, beges.
C. alerta, bastantes, bege.
D. alertas, bastante, beges.
E. alerta, bastantes, beges.
10. A frase em que a concordância nominal está correta é:
A) A vasta plantação e a casa grande pintadas há pouco tempo eram os sinais da prosperidade familiar.
B) Eles, com ar entristecidos, dirigiram-se ao salão onde se encontravam as vítimas do acidente.
C) Não lhe pareciam útil aquelas plantas esquisitas que ele cultivava em sua chácara.
D) Quando foi encontrado, ele apresentava feridos a perna e o braço direitos, mas estava totalmente lúcido.
E) Esses livro e caderno não são meus, mas poderá ser necessário para a pesquisa que estou fazendo.
11. Assinale a alternativa errada:
A) O escritor e o mestre alemães admiravam o belo quadro.
B) Estudaram o idioma francês e o espanhol.
C) Os deputados e o ministro alagoanos votaram contra o projeto.
D) Os argumentos e as opiniões expostos não agradaram à plateia.
E) Considero fácil as questões e testes propostos na prova.
12. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal.
A) Queria voltar a estudar, mas faltavam-lhe recursos.
B) Foi então que começaram a chegar um pessoal estranho.
C) Devem haver outras razões para ele ter desistido.
D) Não haviam exceções neste caso.
E) Basta-lhe dois ou três dias para resolver isso.

13. A alternativa que contém forma verbal INADEQUADA à norma culta é:
A) Já faz dois meses que não nos vemos.
B) Tratam-se de assuntos triviais, pensem em coisas sérias!
C) Choveu três dias sem parar um minuto.
D) Nessa cidade, faz frio e calor no mesmo dia.
E) Pelo que nos consta, deveriam existir duas páginas ilegíveis.
14. A única frase em que NÃO há erro de concordância verbal é:
A) É da maioria dos estudantes que depende, pelo que nos falaram os professores, as alterações do calendário
escolar.
B) Acredito que deve haver, ao que tudo indica, acomodações para mais de um terço dos convidados.
C) Se tiver de ser decidido, no último instante, as questões ainda não discutidas, não me responsabilizo mais pelo
projeto.
D) Houvesse sido mais explícitos com relação às normas gerais, os coordenadores de programa teriam evitado alguns
abusos.
E) Será que não foi suficiente, neste tempo todo, as provas de fidelidade que lhes demos?
15. Assinale a alternativa ERRADA:
A) Nas festividades havia muitos convidados.
B) Precisa-se de doadores de sangue.
C) Assistiam-se a bons espetáculos naquele teatro.
D) Buscam-se novas saídas para a crise econômica.
E) Foram eles quem pediu por esta reviravolta.
16. Assinale a alternativa em que a nova redação das frases abaixo está de acordo com a norma culta.
"Não existe estudo científico" / "Há diversas explicações".
A) Não devem existir estudos científicos / podem haver diversas explicações.
B) Não devem haver estudos científicos / pode existir diversas explicações.
C) Não há estudos científicos / existe diversas explicações.
D) Não existem estudos científicos / pode haver diversas explicações.
E) Não pode existir estudos científicos / deve haver diversas explicações.
17. A frase em que a concordância verbal NÃO respeita a norma culta é:
A) Não bastam, para entendermos o século XXI, referências às conquistas tecnológicas e científicas.
B) Foram herdados do passado muitos traços dos comportamentos atuais, inclusive o que permitiu, neste século, a
perseguição aos judeus.
C) Quanto mais separados os saberes, mais se fortalecerão, com toda certeza, os que estão no poder.
D) Colocam-se em questão, neste século, aspectos importantes acerca da sobrevivência do planeta.
E) Decorre do bem-estar (de que ninguém mais quer abrir mão) vários dos problemas que hoje atingem a humanidade.
18. A opção em que há erro de concordância verbal, segundo as normas da língua culta, é:
A) Descobriram-se muitos inventos novos na última década.
B) É preciso que se realizem esforços para se atingir um plano de desenvolvimento integrado.
C) Foi necessário que se estendesse as providências até alcançar os menos favorecidos.
D) Nada se poderia realizar sem que se tomassem novas medidas.
E) Desenvolveu-se o novo projeto de que todos estavam necessitados.

