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 1- Leia o texto e classifique as orações destacadas:  

 

‘’Quando a bruxa malvada presenteou Branca de Neve com uma maçã envenenada, escolheu 

justamente uma maça carnuda, vermelha e brilhante. Como a heroína da história infantil, os 

consumidores modernos também não resistem aos apelos de uma fruta carnuda, sem saber que 

por trás da bela aparência podem estar produtos químicos nem sempre inócuos à saúde...’’  

(retirado do jornal folha de São Paulo)  

R:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 

2- Complete as frases com as palavras dos parênteses, fazendo a devida concordância:  

a) O honesto calabrês da quitanda não quis vender os limões _______. (amarelado)  

b) O Bixiga e a Barra Funda eram _______ (populoso).  

c) Os festejos e as procissões eram ______ ao santo do dia. (oferecido)  

d) Pai e filha pareciam ______. (desgostoso)  

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES! 
 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 
 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 
 As respostas têm que estar no local 

próprio e à caneta, para que sejam 
consideradas. 

 Responda com caneta azul ou preta não 
deixe nada a lápis. 

 



3- Identifique e corrija as frases que apresentam concordância inadequada:  

a) Eu mesmo faço isso – disse a garota. R:  

b) O pintor brasileiro e o argentino expuseram seus quadros juntos. R:  

c) Muito obrigada – disse o rapaz à moça. R:  

d) As casas e os sobrados antigos foram tombados pelo governo. R:  

 

4- Identifique as frases que apresentam concordância verbal inadequada e corrija-as:  

a) Vende-se casas.  

 

R:_____________________________________________________________________________  

 

b) Precisa-se de vendedores com experiência.  

 

R:_____________________________________________________________________________  

c) Aspiram-se a bons cursos de veterinária.  

 

R:_____________________________________________________________________________  

d) Pagam-se os carnês de imposto predial.  

 

R:_____________________________________________________________________________  

 

5- Apresenta oração subordinada adverbial causal a opção:  

(a) Fez-me tantos elogios que me envaideceu deveras.  

(b) Como não entendesse do assunto, preferiu não opinar.  

(c) Você só se sentirá realmente feliz, se souber repartir a felicidade.  

(d) Acho que deste assunto sei tanto quanto você.  

(e) Logo que o viram, correram para cumprimentá-lo.  

 

 



 

6- (Cesgranrio-RJ) A oração destacada em ‘’Dificilmente conseguirá desenvolver sua auto-estima 

a ponto de se tornar um elemento autônomo na sociedade e no grupo’’ traduz:  

(a) modo.  

(b) conformidade  

(c) consequência  

(d) condição  

(e) conclusão  

 

7- (FUVEST-SP) Na frase ‘’Entrando na faculdade, procurarei emprego’’, a oração em destaque 

pode indicar ideia de:  

(a) concessão  

(b) oposição  

(c) condição  

(d) lugar  

(e) consequência  

 

 

8- (EPCAR-MG) Todas asa concordâncias verbais estão corretas, exceto:  

 

(a) Era tudo um mar de entusiasmo.  

(b) Seria talvez três e meia quando cheguei.  

(c) As conseqüências é que foram imprevisíveis.  

(d) O mais seriam apenas besteiras ditas em má hora.  

(e) Quinze anos é uma data especial para se comemorar.  

 

 

 

 



  

 

 

9-(Fac. Francicanas-SP) A relação de verbos que completam, convenientemente e 

respectivamente, as lacunas dos períodos abaixo é:  

 

1. Hoje ______ 24 de janeiro.  

2. Trinta quilômetros ______ muito.  

3. Já _______ uma e vinte.  

4. __________ ser duas horas.  

(a) são – são- eram- devem  

(b) é – são- era – deve  

(c) é – é – era – devem  

(d) são – é – era – deve  

(e) são – é – eram - deve  

 

 

10-(INPS – Procurador Autárquico) Indique a alternativa gramaticalmente incorreta:  

 

(a) Deram duas horas.  

(b) O relógio deu duas horas.  

(c) Bateu uma hora.  

(d) Tinha soado sei horas.  

(e) Bastavam algumas noites para terminar o trabalho.  

 

BOA TAREFA! 


