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Atividade do plantão
1.

Aponte o erro de concordância.
a) Vi homem e mulher animados.
b) Era uma pseuda-esfera.
c) Encontramos rio e lagoa suja.
d) Regina ficou a sós.

2. A frase em que a concordância nominal contraria a norma culta é:
a) O poeta considera ingrata a terra e o filho.
b) O poeta considera ingrato o filho e a terra.
c) O poeta fala de um filho e uma terra ingratas.
d) O poeta fala de uma terra e um filho ingratos.
3. Assinale a opção em que não há erro.
a) Seguem anexo os formulários pedidos.
b) Não vou comprar esta camisa. Ela está muito caro.
c) Estas questões são bastantes difíceis.
d) Eu lhes peço que as deixem sós.
e) Estando pronto os preparativos para o início da corrida, foi dada a largada.
4. Nas frases a seguir use as palavras entre parênteses para estabelecer a(s) concordância(s) correta(s):
a) Recebemos _____________________o recibo da administradora do prédio. (incluso)
b) É ____________ a luta pela democracia. (necessário)
c) As mãos estavam __________________ fechadas, escondendo o tremor de susto.(meio)
d) _______________ a esta carta segue a fotografia das crianças. (anexo)
e) _______________________ a esta carta seguem os comprovantes do Imposto de Renda. (anexo)
f) Era ela ___________________ que cozinhava todos os dias. (mesmo)
g) Ao meio-dia e___________ nós estávamos ____________ com o carnê, evitando que a dívida fosse a cartório.
(meio – quite)
h) É ________ gritaria. (proibido)
i) Pimenta em dose certa é _____ para o paladar. (bom)
j) As duas caminhavam esquecidas de si, ____________ (mesmo)
k) Eles viveram ____________. e morreram também sozinhos. (só)
l) Eles estavam ____________ olhando. (só)
m) Estou ____________ com você, mas você não pode dizer que estamos ____________ (quite)
5. Complete as lacunas com os adjetivos entre parênteses. Se houver duas possibilidades de concordância, aponte as:
a) Naquela região existem animais e plantas ____________ . (exótico)
b) Ela sempre me demonstrou afeto e amizade ____________ (profundo)
c) No último ano, enfrentamos calor e poluição ____________ (intenso)
d) No último ano, enfrentamos poluição e calor ____________ (intenso)
e) Comprei um fogão e uma geladeira ____________ (novo)
f) Viajamos por mares e terras ____________ (longínquo)
g) Viajamos por ____________ terras e mares (longínquo )
h) Conserva no cofre selos e moedas ____________ (antigo)
i) Comiam apenas alface e carne ________________ (bovino)

6. Assinale a frase correta quanto à concordância nominal:
a) Ela mesmo disse isso.
b) Já ouvi isso bastante vezes.
c) A remessa chegou meio atrasada.
d) Será cobrado este mês a nova taxa.
7. Considerando a concordância nominal, assinale a frase correta:
a) Ela mesmo confirmou a realização do encontro.
b) Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra.
c) Ela ficou meia preocupada com a notícia.
d) Muito obrigada, querido, falou-me emocionada.
e) Anexos, remeto-lhes nossas últimas fotografias.
8. Assinale a opção gramaticalmente correta:
a) Encaminhamos, anexo, cópia do ofício, para exame e pronunciamento.
b) Encaminhamos, anexa, cópia do ofício, para exame e pronunciamento.
c) Encaminhamos, cópia anexo do ofício, para exame e pronunciamento.
d) Encaminhamos cópia, anexo, do ofício para exame e pronunciamento.
e) Encaminhamos, em anexo, cópia do ofício para exame e pronunciamento.
9. Quanto à concordância nominal, a única frase “certa” é:
a) Eles mesmas preencherão a declaração de bagagem.
b) Seguem anexo as provas do processo.
c) Estamos quite como fisco.
d) A mercadoria estava meio escondida.
e) É proibida entrada de frutas.
10. Assinale a opção incorreta quanto à concordância nominal:
a) Colecionava jornais e revistas antigas.
b) Ao meio-dia e meia desceram para o almoço.
c) Tinha pelo computador sincero respeito e admiração.
d) Quaisquer que sejam as dificuldades, tudo será resolvido.
e) Ela mesmo se negara a conhecê-lo melhor.
11. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas das frases seguintes:
A cidade crescia a olhos ... . Naquela hora passavam ... pessoas, embora a rua estivesse ... escura.
a) vistos – bastantes – meio
b) vista – bastante – meia
c) vista – bastante – meio
d) vistos – bastantes – meia
e) visto – bastantes – meio
12. Em apenas uma das opções a frase é completada corretamente com a palavra entre parênteses. Marque -a:
a) Todos entrariam no departamento exatamente ao meio -dia e ____________ (meia)
b) Era preciso mais amor e ____________ intolerância para viver melhor. (menas)
c) Ela ____________ fará toda a tarefa. (mesmo)
d) Os desenhos das cédulas seguem ____________ na próxima semana. (anexas)
e) Os candidatos estavam ____________ satisfeitos com o resultado. (bastantes)

