
 

Materiais completos e amostras: https://quebrandoquestoes.com/ 

Simulado de Português – Concordância Verbal e Nominal 
(VUNESP/Prefeitura de Serrana - SP/2018) 

01) A concordância das palavras está de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa em: 
Ela ficou meio preocupada com a situação. 

Comentário: 
 
Ela ficou meio preocupada com a situação. 
 

Meio (Advérbio – Mais ou Menos) x Meia (Adjetivo - Metade) 

Ex: Joana está meio fraca. 
          (Advérbio - Mais ou Menos) 
 
Ex: Comi meia laranja. 
        (Adjetivo - Metade) 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TCE-PA/2016) 
02) Julgue o item que se segue, a respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto CB5A1AAA. 
Sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical do texto, o trecho “é necessário que haja a separação das 
contas” (l. 21 e 22) poderia ser reescrito da seguinte forma: é necessário que hajam contas separadas. 

Comentário: 
 
é necessário que hajam (haja) contas separadas. 
 
O verbo “haver” no sentido de “existir” ou “ocorrer” é considerado impessoal, ficando na 3º Pessoa do Singular. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/SEDF/2017) 
03) Em relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item que se segue. 
Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do texto se o trecho “São duas gramáticas distintas” (l.8) 
fosse reescrito da seguinte forma: Tratam-se de duas gramáticas diferentes. 

Comentário: 
 
Quando o sujeito é indeterminado e estiver sendo utilizada a partícula “se”, o verbo deve permanecer no singular. 
 
Trata-se de duas gramáticas diferentes. 
 VTI + PIS  + O.Indireto 
 

Partícula de Indeterminação do Sujeito - PIS 

O sujeito será considerado indeterminado quando o “se” estiver acompanhado de VTI/VL/VI e não existir 
nenhum sujeito explícito ou oculto na frase. 
 
Sujeito Indeterminado: VTI/VL/VI + SE. 
 
Ex: Acorda-se feliz. 
         V.I + PIS Adj. Adv. 
 
Ex: Vive-se Feliz. 
     V.I + PIS Adj. Adv. 
 
 
Ex: Necessita-se de pessoas jovens. 
          V.T.I + PIS  + O.Indireto 
 
Ex: Trata-se de doenças. 
     V.T.I + PIS  + O.Indireto 
 
Ex: Nem sempre se é justo nesse mundo. 
                        PIS+V.L  
 
OBS: Quando o sujeito é indeterminado e estiver sendo utilizada a partícula “se”, o verbo deve permanecer 
no singular. 
 

https://quebrandoquestoes.com/


 

Materiais completos e amostras: https://quebrandoquestoes.com/ 

Ex: Necessita-se de pessoas jovens. 
          V.T.I + PIS  + O.Indireto 
 
Ex: Trata-se de doenças. 
     V.T.I + PIS  + O.Indireto 
 
 
OBS: Quando o verbo for transitivo direto, a partícula “se” será apassivadora e não existirá complemento, 
mas sim sujeito. 
 
Ex: Compram-se casas. (Casas são compradas). 
           V.T.D +P.A + Suj. 
 
Macete: Se há P.A não há O.D. 

 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/Prefeitura de Sorocaba - SP/2019) 
04) Está em conformidade com as regras de concordância verbal e nominal da língua portuguesa o item: 
Uma grande parte dos cidadãos está em busca de melhores condições de vida para si e para suas famílias. 

Comentário: 
 
Uma grande parte dos cidadãos está/estão em busca de melhores condições de vida para si e para suas famílias. 

           N.S                   N.A.A   C.S/C.A 
 

Concordância com Coletivos ou Partitivos Especificados 

N.S = Núcleo do Sujeito; N.A.A = Núcleo do Adjunto Adnominal; C.S = Concorda com o Sujeito; C.A = 
Concorda com o Adjunto. 
 
Partitivos Especificados: Sempre estarão com Sujeito e um adjunto adnominal preposicionado. Concordará 
tanto no singular quanto no plural caso o núcleo do adjunto esteja no plural. 
 
A maior parte das crianças não foi/foram à escola. 
         N. S              N.A.A          C.S  C.A 
 
Mais da metade dos cantores não tocou/tocaram. 
         N. S                   N.A.A             C.S  C.A 
 
A menor parte das meninas não viajou/viajaram. 
         N. S                 N.A.A             C.S  C.A 
 
Boa parte dos jogadores não treinou/treinaram. 
     N. S               N.A.A               C.S   C.A 
 
Menos da metade da turma faltou/faltaram. 
          N. S                 N.A.A                
OBS: Não é possível concordar no plural, pois o adjunto adnominal está no singular. 
 
A metade dos alunos andou/andaram no bosque. 
     N. S             N.A.A    C.S   C.A 
 
OBS: Se o partitivo não for especificado, o verbo concorda apenas com o sujeito. 
 
A metade andou no bosque. 
     N. S       C.S    
Boa parte não treinou. 
     N. S              C.S    
 
Coletivos Especificados: Sempre estarão com Sujeito e um adjunto adnominal preposicionado. 
 
A multidão de pessoas bateu/bateram panela. 
     N. S             N.A.A      C.S   C.A 
 
A manada de elefantes correu/correram com medo. 
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     N. S             N.A.A      C.S   C.A 
 
A matilha de lobos pulou/pularam em cima da presa. 
     N. S        N.A.A   C.S   C.A 
A frota de carros passou/passaram na rua 
   N. S      N.A.A     C.S   C.A 
 
OBS: Se o coletivo não for especificado, o verbo concorda apenas com o sujeito. 
 
A multidão bateu panela. 
     N. S        C.S   
 
A manada correu com medo. 
     N. S       C.S   
 
A matilha pulou em cima da presa. 
     N. S      C.S   

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/INSS/2016) 
05) Naquele novo apartamento da rua Visconde de Pirajá pela primeira vez teria um escritório para trabalhar. 
Julgue o seguinte item, a respeito de aspectos linguísticos do texto I. 
A forma verbal “teria” (l.1) está flexionada na terceira pessoa do singular, para concordar com “apartamento” (l.1), 
núcleo do sujeito da oração em que ocorre. 

Comentário: 
                                                          
Quem teria um escritório para trabalhar? 
 
Sujeito: Eu teria. (Verbo na 1º Pessoa do singular). 
 
 
                   Núcleo do Adj. Adv. 
Naquele novo apartamento da rua Visconde de Pirajá pela primeira vez (Eu) teria um escritório para trabalhar. 
                         Adj. Adv. Lugar                                                       Suj. Oculto 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/STJ/2015) 
06) Consta do preâmbulo da Constituição Federal que a justiça é um dos valores supremos da sociedade, 
tal qual a harmonia social e a liberdade. 
Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto A justiça social como norma constitucional, julgue 
o seguinte item. 
Na linha 2, sem prejuízo para a correção gramatical, a expressão “tal qual" poderia ser flexionada no plural, para 
concordar com “valores supremos". 

Comentário: 
 
A expressão “tal qual” não poderia ser flexionada no plural para concordar com “valores supremos”. O termo “tal” 
concorda com o antecedente “Justiça”, podendo ir ao plural para concordar com “valores supremos”, mudando o 
sentido do texto, mas mantendo a correção gramatical. Porém, o termo “qual” concorda com a palavra consequente 
e não com o termo antecedente “valores supremos”. 
 
Frase Original: 
 
Consta do preâmbulo da Constituição Federal que a justiça é um dos valores supremos da sociedade, tal qual a 
harmonia social e a liberdade. 
 
Frase Modificada: 
 
Consta do preâmbulo da Constituição Federal que a justiça é um dos valores supremos da sociedade, tais qual a 
harmonia social e a liberdade. (Modifica o sentido, mas a correção gramatical está correta.) 
 

Tal Qual 

Tal: Concorda com o antecedente. 
Qual: Concorda com o consequente. 
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Ex: O menino é tal e quais os pais. 
 
Ex: As meninas são tais e qual a professora. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/FUB/2015) 
07) Excelência na escrita e na expressão verbal é obrigatório. 
No que se refere à tipologia textual e às estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item abaixo. 
A forma verbal “é” está no singular porque concorda com “expressão verbal”. 

Comentário: 
 
Excelência na escrita e na expressão verbal é obrigatório. 
 
A forma verbal “é” está no singular porque concorda com “Excelência”. 
 
OBS: Caso existisse um determinante (artigo) feminino antes da palavra “excelência”, a palavra “obrigatório” iria 
para o feminino. 
 
A excelência na escrita e na expressão verbal é obrigatória. 
 

É bom (Varia apenas se o sujeito vier com determinante feminino) 

Ex: É bom cantar com segurança. 
 
Ex: É boa a bebida sem álcool. 

É Necessário (Varia apenas se o sujeito vier com determinante feminino) 

Ex: É necessário que preste muita atenção. 
 
Ex: É necessária a dedicação para o prêmio. 

É Proibido (Varia apenas se o sujeito vier com determinante feminino) 

Ex: É proibido fumar. 
 
Ex: É proibida a bebida com álcool. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/INMETRO/2010) 
08) No selo devem constar a marca do INMETRO, a marca do organismo acreditador e o foco da certificação, 
que, no caso de brinquedo, é saúde e segurança. 
Na linha 1, a forma verbal “devem” poderia ser empregada no singular, o que preservaria a correção gramatical, 
pois a concordância, nesse caso, ocorreria com o núcleo do sujeito mais próximo do verbo. 

Comentário: 
                              
No selo devem constar a marca do INMETRO, a marca do organismo acreditador e o foco da certificação, que, 
no caso de brinquedo, é saúde e segurança.  (Concordância com todos os núcleos). 
 
No selo deve constar a marca do INMETRO, a marca do organismo acreditador e o foco da certificação, que, no 
caso de brinquedo, é saúde e segurança.  (Concordância com o núcleo mais próximo). 
 

Sujeito Composto Anteposto e Posposto 

Caso o sujeito composto venha antes do verbo, o verbo ficará no plural. 
 
Ex: A Maria e o José tomaram café. 
            S. Anteposto 
 
Caso o sujeito composto venha depois do verbo, o verbo poderá concordar com o núcleo mais próximo 
(atrativa) ou com o total (plural). 
 
Ex: Tomaram café a Maria e o José. (Total) 
                                       S. Posposto 
 
Ex: Tomou café a Maria e o José. (Mais próximo) 
                           S. Posposto 
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Gabarito: Correto. 
(Q2/Q2/2019) 

09) Em “3,8% da turma de inglês faltou.”, a forma verbal “faltou” poderia ser corretamente flexionada no 
plural. 

Comentário: 
 

Concordância com Porcentagem 

Concordância com a Porcentagem = C.P; Concordância com o Especificativo = C.E; 
 
Sendo a porcentagem com decimais (7,4%; 1,8%), a concordância será com a parte inteira ou com o 
determinante. 
 
Ex: 3,8% da turma de inglês faltou/faltaram. 
      C.P        C.E                    C.E     C.P 
 
Ex: 1,8% dos alunos de inglês faltaram/faltou. 
      C.P            C.E                        C.E       C.P 
 
Ex: 70% da turma de inglês é/são pardos/parda. 
      C.P        C.E                C.E C.P   C.P     C.E 
 
OBS: Se a porcentagem não for determinada, ocorrerá a concordância apenas com a porcentagem. 
 
Ex: 3,8% faltaram. 
      C.P      C.P 
 
Ex: 1,8% faltou. 
      C.P    C.P 
 
Ex: 70% são pardos. 
      C.P  C.P   C.P    
 
Sendo o numeral precedido de algum determinante (artigo ou pronome), só será possível a concordância 
com o determinante, mesmo tendo especificativo. 
 
O 1% das carreatas não foi aprovado. 
 
Os 30% da população ficaram tristes pelo ocorrido. 
 
Aquele Milhão de carnívoros devorou tudo. 

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/ELETROBRAS-ELETROSUL/2016) 
10) A seguinte frase encontra-se em conformidade: Há quinze anos, o Google tornou acessível o conteúdo, 
de dicionários e enciclopédias, para que se tornassem de fácil acesso a todos que lhe consultam. 

Comentário: 
 
Dica de Prova¹: Destaque o Núcleo do sujeito e o verbo relacionado ao sujeito. 
 
Há quinze anos, o Google tornou acessível o conteúdo, de dicionários e enciclopédias, para que se tornassem 
de fácil acesso a todos que lhe consultam. 
 
Dica de Prova²:Faça a concordância. 
 
Quem se torna de fácil acesso? O conteúdo (Singular). 
 
Há quinze anos, o Google tornou acessível o conteúdo, de dicionários e enciclopédias, para que se tornasse de 
fácil acesso a todos que lhe consultam. 
 
Gabarito: Errado. 
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