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Concordância Verbal 

Simulado acumulativo – AULA  1,  2,  3 e 4. 

 

1. Assinale a alternativa errada. 

a. Alguns de nós são egoístas. 

b. Mais de um aluno se ofendeu ontem na sala. 

c. Quais de nós somos do mesmo time? 

d. A e C estão corretas. 

e. N.D.A. 

 

 

2. Assinale a alternativa errada. 

a. Deram duas horas no relógio da sala. 

b. Deu oito horas o relógio da sala. 

c. Deram nove horas. 

d. Carlos foi um dos jogadores que mais fizeram pontos. 

e. N.D.A. 

 

 

3. Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância: 

a. 1% dos votos válidos foram direcionados para o candidato do PSL. 

b. Giovana Antonelli é uma das atrizes que mais se destacaram na novela global “Salve Jorge”.  

c. Grande parte dos vestibulandos não gosta de física. 

d. A maior parte das faculdades de direito não apresentou condições mínimas para funcionamento. 

e. N.D.A. 

 

4. Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância: 

a. Menos de cem pessoas compareceu ao evento. 

b. Vários de nós são indicados para o prêmio. 

c. Fomos nós quem pintou o muro. 

d. Deram seis horas no relógio da praça. 

e. N.D.A. 

 

 

5. Assinale a alternativa em que a concordância está de acordo com a norma padrão da língua. 

(CONCORDÂNCIA VERBAL) 

a. Física é uma das disciplinas que mais reprova no vestibular. 

b. Fazem três anos que viajei ao Rio de Janeiro. 

c. 99% desaprovam o governo. 

d. Mais de uma alternativa está correta. 

e. N.D.A. 

 

 

Nas próximas questões assinale (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas. 

 

6. (     ) Um grupo assaltaram o Banco Central. 

7. (     ) O vereados com o secretário montou o projeto. 

8. (     ) Nenhum dos 350 alunos foi classificado. 

9. (     ) A maioria das crianças está matriculada na escola. 

10. (     ) Choveu mentiras naquela reunião. 

11. (     ) Mais de um atleta foi classificado na mesma competição. 

12. (     ) Fui eu que comprou o material.  


