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Concordância Verbal 

Simulado acumulativo – AULA  1,  2 e 3  

 

1. Assinale a alternativa correta. 

a.      A maioria dos meninos está cansada. 

b.      A maioria dos meninos estão cansados. 

c.      Grande parte dos professores não concordam com o projeto. 

d.      Todas estão erradas. 

e.      Todas estão corretas. 

 

2. Assinale a alternativa correta. 

a.      Cerca de 350 alunos fará a prova. 

b.      Nenhum dos 126 trabalhadores serão demitidos. 

c.      Perto de 200 alunos passou no exame. 

d.      Todas estão corretas. 

e.      Todas estão erradas. 

 

3. Assinale a alternativa correta. 

a.      Qual de nós somos capazes? 

b.      98% do orçamento devem destinar-se à educação. 

c.      Fui eu quem comprou o material. 

d.      Fui eu que levou o material. 

e.      TODAS. 

 

4. Assinale a alternativa correta. 

a.      Haviam muitas pessoas na festa. 

b.      Fazem dez anos que fui a São Paulo. 

c.      Choviam mentiras naquela conversa. 

d.      Todas estão corretas. 

e.      Todas estão erradas 

 

5. Assinale a alternativa que não apresenta erro de concordância: 

a. Haviam muitas mulheres no show de Pablo do Arrocha. 

b. 1% conhecem os candidatos para governador. 

c. Um bando de assassinos assaltou o Banco do Brasil.  

d. Cerca de 30 alunos ganhou viagens para o exterior. 

e. N.D.A. 

 

6. Assinale a alternativa correta. 

a. Os Estados Unidos venceu mais uma batalha. 

b. Minas Gerais sediaram mais um evento de beleza. 

c. A maioria dos meninos está reprovada. 

d.  99% do valor devem destinar-se à educação. 

e. N.D.A. 

 

 

 

 

 

 



7. Assinale a alternativa correta. 

a. 1% dos votos foi destinado ao candidato mais velho. 

b. Maria e João foi ao mercado. 

c. Maria com João foi ao mercado. 

d. Fui eu quem jogou o papel. 

e. Mais de uma alternativa está correta. 

 

8. Assinale a alternativa incorreta.  

a. 56% desaprovam o governo. 

b. Sinceridade e lisura marca sua personalidade. 

c. Cerca de 20 pessoas foram atendidas. 

d. A minoria dos homens gosta de dançar. 

e. N.D.A.  


