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Simulado sobre Concordância verbal, Concordância 
nominal  

Concurso Professor de Português  
 
 

01. (Ano: 2018/Banca: FUNDATEC)   Texto associado 
 
Caso, na linha 36, suprimíssemos a expressão “como Tristan Harris”, quantas outras            

alterações deveriam ser feitas para fins de concordância? 
I. Nenhuma alteração, visto que o verbo haver é impessoal. 
II. Três alterações, considerado que o termo que flexiona o verbo estar passa a ser ativistas                
– substantivo flexionado no plural. 
III. Duas alterações, apenas; o verbo haver deveria ser flexionado no plural e o verbo estar,                
no singular. 
Quais estão INCORRETAS? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II 
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c) Apenas I e II. 
d) Apenas I e III. 
e) Apenas II e III. 
 
02. (Ano: 2018/Banca: FUNDATEC)   Texto associado 

 
Sobre a frase “Esses alunos que são usuários constantes de redes sociais têm um risco               
27% maior de desenvolver depressão” retirada do texto, avalie as assertivas que seguem,             
assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
( ) Caso os termos ‘Esses alunos’ fosse passado para o singular, outras quatro palavras               
deveriam sofrer ajustes para fins de concordância. 
( ) Mais da metade dos alunos que usam redes sociais podem ficar deprimidos. 
( ) O risco de alunos usuários de redes sociais desenvolverem depressão constante             
extrapola o índice dos 27%. 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
a) V – V – V. 
b) F – V – F. 
c) V – F – F. 
d) F – F – V.  
e) F – F – F. 
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03. Ano: 2018/Banca: CONSULPLAN)   Texto associado 
                     O poeta da roça 
 
Sou fio das mata, cantô da mão grossa, 
Trabaio na roça, de inverno e de estio. 
A minha chupana é tapada de barro, 
Só fumo cigarro de paia de mio. 
Sou poeta das brenha, não faço papé 
De argum menestré, ou errante cantô 
Que veve vagando, com sua viola, 
Cantando, pachola, à procura de amô. 
Não tenho sabença, pois nunca estudei, 
Apenas eu sei o meu nome assiná. 
Meu pai, coitadinho! vivia sem cobre, 
E o fio do pobre não pode estudá. 
Meu verso rastero, singelo e sem graça, 
Não entra na praça, no rico salão, 
Meu verso só entra no campo e na roça 
Nas pobre paioça, da serra ao sertão. 
Só canto o buliço da vida apertada, 
Da lida pesada, das roça e dos eito. 
E às vez, recordando a feliz mocidade, 
Canto uma sodade que mora em meu peito. 
Eu canto o caboco com suas caçada, 
Nas noite assombrada que tudo apavora, 
Por dentro da mata, com tanta corage 
Topando as visage chamada caipora. 
Eu canto o vaquero vestido de coro, 
Brigando com o toro no mato fechado, 
Que pega na ponta do brabo novio, 
Ganhando lugio do dono do gado. 
Eu canto o mendigo de sujo farrapo, 
Coberto de trapo e mochila na mão, 
Que chora pedindo o socorro dos home, 
E tomba de fome, sem casa e sem pão, 
E assim, sem cobiça dos cofre luzente, 
Eu vivo contente e feliz com a sorte, 
Morando no campo, sem vê a cidade. 
Cantando a verdade das coisa do Norte. 
(ASSARÉ, Patativa do. Cante lá que eu canto cá. 5. Ed. Petrópolis, Vozes, 1984. p. 20-1.) 
Dentre os segmentos a seguir, há exemplos cuja concordância não segue as normas da              
linguagem escrita, registro da norma padrão, com EXCEÇÃO de: 
a) “Sou poeta das brenha,” 
b) “Da lida pesada, das roça e dos eito.”  
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c) “Trabaio na roça, de inverno e de estio.”  
d) "Que chora pedindo o socorro dos home,”  
 
04. (Ano: 2018/Banca: FCC)   Texto associado 
                                Conversa ao vivo 
 

Estão multiplicando-se os bares e os restaurantes que oferecem, como irresistível            
atração, “música ao vivo”. Temo que eles alcancem, mais do que uma hegemonia, uma              
unanimidade. Temo que chegue o dia em que nada mais se converse à mesa, por conta                
desse discutibilíssimo privilégio de se ouvir música alta enquanto se bebe e se come. Para               
uma conversa, sempre restará, é verdade, o recurso da leitura labial – mas não farão falta o                 
timbre e a entonação da voz da pessoa amiga? 

Vejo esse hábito de “animar” com muitos decibéis de música imposta os lugares em               
princípio concebidos para o lazer e a sociabilidade como uma dessas extravagâncias que             
acabam se fazendo naturais. Enormes receptores de TV se associam, por vezes, ao show              
de estímulos que nos distraem da nossa companhia, do que temos a pensar, a dizer e a                 
ouvir. Uma espécie de confusa obrigação de festa e alegria ruidosa vai-se impondo aos              
passivos frequentadores, que acabam se esquecendo da boa recompensa que pode haver            
numa estimulante “conversa ao vivo”, na qual as palavras mesmas, as nossas e as alheias,               
constituem a música e o sentido de estarmos juntos. 
                                                                     (TENÓRIO, Adalberto. inédito)  
O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o             
elemento sublinhado na frase:  
a)Em tais estabelecimentos (constituir) principal atração a música ao vivo que impossibilita            
qualquer conversa. 
b)A essas extravagâncias ruidosas não (competir) ao cliente insatisfeito opor-se com           
energia e indignação. 
c)Não se (imaginar) que os clientes mais compenetrados continuem a frequentar tais            
estabelecimentos. 
d)O pior é quando se (associar) aos ruidosos decibéis da música a ação magnética de um                
grande televisor ligado. 
e)Parece que o lazer sereno e a sociabilidade nada (representa) para os donos desses              
estabelecimentos.  
 
05. (Ano: 2018/Banca: FCC) 
As regras da concordância padrão estão plenamente respeitadas na frase:  
a)Os africanos livres eram responsáveis pela fabricação de telhas, potes, tijolos, enfim, tudo             
que eram produzidos na olaria. 
b)De origem cabinda, Apolinária tinha 24 anos quando chegou ao Brasil, acompanhado de             
outros africanos livres.  
c)A autora se interessou pela vida de africanos livres no Brasil, como Apolinária, que              
chegou a Manaus em 1855.  
d)O registro escrito da vida de muitos desses trabalhadores se perderam, mas a             
contribuição deles para a história do Brasil é indelével.  
e)Ainda que reste muitas zonas de silêncio, já se percebe esforços no sentido de evidenciar               
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a importância dessas pessoas.  
 
06. (Ano: 2018/Banca: FCC) Uma frase redigida com clareza e em conformidade com a              
norma-padrão da língua é:  
a)A teoria do caos, que alterações mínimas no presente podem acarretar mudanças            
drásticas no futuro, dá suporte à ideia que não pode-se fazer previsão meteorológica a              
longo prazo.  
b)A composição das estrelas já não trata-se de um mistério para o homem comum, mas no                
início do século XIX era um conhecimento inacessível mesmo aqueles cientistas mais            
dedicados.  
c)Em 1900, lorde Kelvin, cientista respeitabilissimo à época, chegou a alegar de que não              
haveria mais nada novo à ser produzido pela física, com exceção de medidas mais              
precisas.  
d)As limitações do conhecimento humano que continuamente os cientistas estão expostos           
são, ao mesmo tempo, entrave e estimulo para que eles possam dar continuidade em seus               
estudos.  
e)Marcus du Sautoy, cujo livro ainda não foi traduzido para o português, demonstra estar              
consciente de que toca em questões complexas ao discorrer sobre os limites do             
conhecimento humano. 
 
07. (Ano: 2018/Banca: FUNDATEC)   Texto associado 
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Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 26 e              
28. 
a)  criar – mal – têm 
b) criarem – mal – tem 
c) criar – mau – tem 
d) criar – mau – têm 
e) criarem – mal – têm 
 
08. (Ano: 2018/Banca: Orhion Consultoria) Analise a frase a seguir: Bastantes postos            
aumentaram o valor do combustível. Assinale a alterativa CORRETA. 
a)Na frase acima, “bastantes” assume a função de pronome indefinido, aparecendo antes            
de um substantivo com o qual deve concordar em número. 
b) Na frase acima, “bastantes” é um advérbio de intensidade, por isso é variável.  
c)Na frase acima, “bastantes” é um adjetivo, por isso deve concordar com o substantivo em               
número.  
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d)Na frase acima, “bastantes” deveria ser escrito no singular, por representar quantidade ou             
qualidade indefinida. 
 
 (Ano: 2017/Banca: Quadrix)   Texto associado 

 
Julgue o item em relação ao texto e a seus aspectos linguísticos. 
A forma verbal “dá” (linha 14) está empregada na 3.ª pessoa do singular porque concorda               
com o termo “alguém” (linha 13). 
 
 Certo    Errado  
 
10. (Ano: 2017/Banca: VUNESP) Segundo o estudante do Instituto de Relações           
Internacionais (IRI) da USP e membro do Núcleo de Estudos em Tecnologia e Sociedade              
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(Nets), Victor Veloso, o Brasil precisa de uma regulamentação quanto à proteção de dados              
na internet, ____________ de garantir a privacidade dos ____________ . Ele explica que as              
informações são coletadas em diversas plataformas, como Google e Facebook, com o            
consentimento dos usuários nos termos de uso. No entanto, o risco está na utilização dos               
dados para além de interesses econômicos, com ________ repasses aos governos. O            
estudante considera que a vigilância e a captação dos dados pode retirar a privacidade das               
pessoas e cercear sua liberdade. A _________ Direitos na Rede promove a campanha             
“Seus dados são você: Liberdade, proteção, regulação para tratar da garantia de            
privacidade dos dados na internet brasileira”. 
                                                                            (http://jornal.usp.br. Adaptado) 
De acordo com a norma-padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas,            
respectivamente, com: 
a) afim … cidadãos … possiveis … coalisão 
b) afim … cidadães … possíveis … coalisão 
c) a fim … cidadãos … possíveis … coalizão  
d) a fim … cidadões … possíveis … coalizão 
e) a fim … cidadões … possiveis … coalizão 
 
GABARITO 

01. d 
02. c 
03. c 
04. d 
05. c 
06. e 
07. a 
08. a 
09.  errado 
10. c 
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