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Concordância Verbal 

Simulado acumulativo – AULA  1, 2, 3, 4 e 5  

 

 

 
1. (   ) São verbos impessoais: Fazer: na indicação de tempo e haver: no sentido de existir.  

 

2. (   ) Expressões partitivas acompanhadas de expressões pluralizadas permitem o verbo no singular ou no 
plural. 

 

3. (   ) Nas expressões correlativas, o verbo pode ficar no singular. 

 

4. (   ) Núcleos unidos por “com”, o verbo pode ficar no singular ou no plural. 

 

5. (   ) TUDO e NADA são termos que podem ser classificados como apostos. 

 

 

6. Analise as proposições: 

I. Grande parte das faculdades não apresenta condições mínimas de funcionamento. 

II. Deu nove horas o relógio da sala. 

III. Davi e Larissa montou o projeto. 

IV. Abraçou-se Laira e Fernada depois da terrível discussão.  

Está(ão) correta(s): 

a. Apenas III e IV. 

b. Apenas II. 

c. Apenas I e II. 

d. I, III e IV. 

e. I e III. 

 

7. Analise as proposições: 

I. Fui eu quem comprou o material. 

II. Um bando atacaram a praça central. 

III. Nenhum dos 400 deputados silenciaram diante do processo. 

IV. Dannubyo foi um dos alunos que mais se dedicaram naquele projeto.  

Está(ão) correta(s): 

 

a. Apenas III e IV. 

b. Apenas I,  II e III. 

c. Apenas I e IV. 

d. I, III e IV. 

e. Todas. 

 

8. Assinale as frases. 

I. Na frase: “Mércia e Vanessa montaram o projeto.”, o singular também é aceito. 



II. No excerto: “Abraçou-se Judite e Elayne depois do excelente resultado no 

simulado.”, o plural também seria aceito. 

III. Na frase: “Um mês, uma semana, um dia bastava ao seu lado.”, o plural seria 

aceito, também. 

Está(ão) correta(s): 

 

a. Apenas I. 

b. Apenas II. 

c. Apenas III. 

d. I e III. 

e. TODAS 

 

9. Assinale as frases. 

I. Júnior foi dos alunos que mais estudaram para o simulado. 

II. Fui eu quem gastou o dinheiro. 

III. Haviam muitas pessoas naquele evento. 

IV. Menos de cem pessoas compareceu ao evento 

Está(ão) correta(s): 

 

a. Apenas I. 

b. Apenas I e II. 

c. Apenas I e IV. 

d. I, II e IV. 

e. TODAS 

 

10. Analise as frases: (CONCORDÂNCIA VERBAL) 

I. Alguns de nós são egoístas. 

II. Um bando de vândalos destruíram o monumento. 

III. Qual de nós somos felizes? 

IV. Daniel foi um dos alunos que mais se destacou naquela prova.  

Está(ão) incorreta(s) 

 

a. Apenas III e IV. 

b. Apenas I e III. 

c. Apenas II e III. 

d. Apenas I, III e IV. 

e. Todas. 

 


