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AULA 05

Salve, salve, futuros servidores do Instituto Nacional da Seguridade Social!

Estamos em mais uma aula de nosso curso. Nossas provas ocorrerão em
breve, ou seja, estamos nos aproximando da aprovação!

Hoje trabalharemos um assunto de fundamental importância nas provas da
Fundação Carlos Chagas: sintaxe de concordância.

Para melhor orientá-los em seus estudos, apresento o sumário abaixo a
vocês:

SUMÁRIO

01. Sintaxe de Concordância................................................................02
02. Concordância Verbal ......................................................................02
03. Principais Casos de Concordância Verbal na FCC ......................02
04. Questões Comentadas ...................................................................11
05. Concordância Nominal ...................................................................24
06. Principais Casos de Concordância Nominal na FCC...................24
07. Questões Comentadas....................................................................28
08. Lista das Questões Comentadas na Aula ....................................32
09. Gabarito ...........................................................................................38

Para refletir: “A persistência é o menor caminho do êxito.”
(Charles Chaplin)
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SINTAXE DE CONCORDÂNCIA

O assunto de hoje é sintaxe de concordância. Inicialmente, informo que o
intuito desta aula é orientá-los quanto à tendência da Fundação Carlos Chagas,
banca que elaborará a prova do INSS. Por isso, a despeito de existirem muitas
regras específicas, detalhes, exceções envolvendo esses assuntos, abordaremos os
casos que recentemente apareceram, os quais, segundo a tradição da banca,
poderão surgir.

A expressão sintaxe de concordância significa a relação estabelecida entre
o verbo da oração e o sujeito dela, chamada concordância verbal; e entre o artigo,
o adjetivo, o numeral adjetivo, o pronome adjetivo e  o substantivo ao qual se
referem, denominada concordância nominal.

Em se tratando dessa temática, a FCC frequentemente apresenta os
seguintes enunciados:

- Há um deslize na concordância verbal da seguinte frase:

- As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas em:

- O verbo indicado entre parênteses deverá adotar uma forma plural para
preencher de modo correto a lacuna da frase:

- A concordância verbal e nominal está inteiramente correta na frase:

Assim, quando vocês se depararem com algum dos enunciados acima, já
estarão cientes de que o assunto em questão é sintaxe de concordância.

Passaremos, agora, ao estudo das concordâncias verbal e nominal
propriamente ditas.

CONCORDÂNCIA VERBAL

Inicialmente, vamos memorizar a regra geral de concordância verbal.

Regra geral: o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa.

Exemplo: Os povos constroem sua História.
Aos maus e aos poderosos só interessa a vantagem pessoal.

PRINCIPAIS CASOS DE CONCORDÂNCIA VERBAL NA FCC

 SUJEITO SIMPLES: o verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do
sujeito.

Exemplos:

O método de estudo dos jovens raramente conta com a sabedoria dos mais velhos.
núcleo

sujeito simples
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Os métodos de estudo dos jovens raramente contam com a sabedoria dos mais velhos.
núcleo

sujeito simples

 SUJEITO COMPOSTO

- Anteposto ao verbo: o verbo deve ser flexionado no plural (concordância
gramatical).

Exemplo: Romarias religiosas e festas folclóricas servem como atração a grande
parte dos turistas.

- Posposto ao verbo: verbo no plural (concordância gramatical) ou no singular
(concordância atrativa).

Exemplos: Nas estações de trem, ficam difíceis a entrada e a saída das
composições nos horários de maior fluxo. (concordância gramatical)

Nas estações de trem, fica difícil a entrada e a saída das composições nos horários
de maior fluxo. (concordância atrativa)

- Resumido por TUDO, NADA e NINGUÉM: verbo na terceira pessoa do singular,
concordando com o elemento resumitivo.

Exemplos: Vinho, dinheiro, mulheres, nada o alegrava mais.

“O entusiasmo, alguns goles de vinho, o gênio imperioso, estouvado, tudo isso me
levou a fazer uma coisa única.” (Machado de Assis)

Jogadores, árbitro, assistentes, ninguém saiu do campo.

- Núcleos em gradação - verbo no singular (concordância atrativa), podendo
também ser flexionado no plural (concordância gramatical).

Exemplo: Um século, um ano, um mês não fará / farão diferença.

- Núcleos sinônimos - verbo no singular (concordância atrativa), podendo também
ser flexionado no plural.

Exemplo: A dor e o sofrimento sempre nos acompanha / acompanham.
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 SUJEITO ORACIONAL (o sujeito é uma oração, tendo o verbo como
núcleo): concordância na terceira pessoa do singular.

Exemplos: Esquivar-se das perguntas que todas as pessoas vivem fazendo
implica um reforço sobrenatural. (= Isso implica um esforço sobrenatural.)

Fazer e escrever é a mesma coisa para mim. (= Isso é a mesma coisa para mim.)

Ainda falta definir os objetivos. (= Isso ainda falta.)

Não me interessa ouvir essas parlendas. (= Isso não me interessa)

Parecia que os dois homens estavam bêbados. (= Isso parecia)

 SUJEITOS LIGADOS PELA CONJUNÇÃO “OU”

- indicando exclusão: verbo no singular (concordância atrativa).

Exemplo: Sarney ou Michel Temer será Presidente do Congresso. (= Ou Sarney ou
Michel Temer será Presidente do Congresso.)

- indicando soma: verbo no plural (concordância gramatical).

Exemplo: O frio ou o calor não estragarão nossa viagem. (= Nem o frio nem o calor
estragarão nossa viagem.)

 SUJEITO PARTITIVO

- com as expressões grande parte de, a maior parte de, a menor parte de, a
maioria de, a minoria de, um terço de, seguidas de palavras no plural, o verbo
pode concordar tanto no singular quanto no plural.

Exemplos:
Grande número de candidatos não compareceu à prova. (o verbo “comparecer”
concorda com o nome “número”)

Grande número de candidatos não compareceram à prova. (o verbo “comparecer”
concorda com a expressão partitiva “de candidatos”)

A maior parte dos funcionários optou pelo ponto facultativo. (o verbo “optar”
concorda com “parte”)

A maior parte dos funcionários optaram pelo ponto facultativo. (o verbo “optar”
concorda com a expressão “dos funcionários”)

Um terço dos alunos protestou contra a falta de professores. (o verbo “protestar”
concorda com o numeral “um”)
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Um terço dos alunos protestaram contra a falta de professores. (o verbo
“protestar” concorda com a expressão “dos alunos”)

Caso essas expressões não estejam seguidas de palavras no plural, verbo
deverá permanecer no singular.

Exemplos: A maioria optou pelo ponto facultativo.  (embora haja uma ideia de
coletividade, expressa pelo vocábulo “maioria”, o núcleo do sujeito está no singular,
levando o verbo a concordar, também, nesse número)

Um terço protestou contra a falta de professores.

 UM OU OUTRO: verbo no singular.

Exemplo: Um ou outro vaga-lume tornava mais vasta a escuridão.

 UM E OUTRO, NEM UM NEM OUTRO, NEM... NEM ... : verbo no singular ou
plural, facultativamente.

Exemplos: Uma e outra possibilidade aconteceu / aconteceram.
Nem um nem outro policial fez / fizeram a ronda costumeira.
Nem concurso nem loteria daria / dariam maior felicidade.

Entretanto, se houver:

- reciprocidade: o verbo deverá ser flexionado no plural.

Exemplo: Um e outro carro chocaram-se na pista.

- exclusão: o verbo permanecerá no singular.

Exemplo: Nem Fernando nem Paulo se elegerá Presidente.

 VOZ PASSIVA SINTÉTICA (VTD + SE)

A voz passiva sintética será caracterizada quando um verbo transitivo direto
ou transitivo direto e indireto estiver acompanhado do pronome SE. Quando isso
ocorrer, o SE será partícula apassivadora (ou pronome apassivador). Com o
acréscimo desta partícula, o termo que antes desempenhava a função de objeto
direto passará a desempenhar a função de sujeito, com o qual o verbo deve
concordar em número e pessoa.

Exemplos:
Nem sempre avalia os resultados.

objeto direto
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Nem sempre se avaliam os resultados.
pron. sujeito

apassivador

Vende casas.
objeto direto

Vendem-se casas.
pron. sujeito

apassivador

Dicas estratégicas!

1ª) Os verbos transitivo indireto, intransitivo e de ligação, quando
acompanhados da partícula SE, formarão o sujeito indeterminado, sendo a
partícula denominada índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso, a
concordância se dará na terceira pessoa do singular.

Exemplos:
Necessitava-se, na semana da prova, de mais estudos. (Sujeito indeterminado)
verbo transitivo índice de objeto indireto

indireto indeterminação
do sujeito

Estava-se muito feliz com a aprovação. (Sujeito indeterminado)
verbo de índice de
ligação indeterminação

do sujeito

Morria-se de tédio nos jogos da seleção argentina. (Sujeito indeterminado)
verbo índice de
intrans. indeterminação

do sujeito

2ª) Quando, na voz passiva sintética, houver sujeito oracional, o verbo
obrigatoriamente permanecerá na terceira pessoa do singular.

Exemplo: Subentende-se que vocês serão aprovados. (Subentende-se isso.)
verbo transitivo pron. sujeito oracional

direto apassivador

se:
Para analisar se realmente se trata de uma voz passiva, devemos verificar

a) o verbo assume transitividade direta; e

b) existe ideia de passividade.

No exemplo em questão, o sujeito oracional – por estar representado por
uma oração – é paciente, pois o verbo “subentender” é transitivo direto e há ideia de
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passividade  (Isso é subentendido). Sendo assim, o verbo deve permanecer na
terceira pessoa do singular.

3ª) Quando o objeto direto preposicionado for empregado, o verbo ficará,
também, na terceira pessoa do singular, e a partícula SE deverá ser classificada
como índice de indeterminação do sujeito.

Exemplo: Louva-se a Deus. (Sujeito indeterminado)
I.I.S. objeto direto

Preposicionado

 VERBOS IMPESSOAIS

- HAVER

- na acepção de existir, acontecer ou ocorrer, ou no sentido de tempo pretérito, o
verbo “haver” é impessoal, devendo ficar na terceira pessoa do singular.

Exemplos: Como havia poucas vagas, o povo fazia filas na escola.
objeto direto

Gabaritei aquela prova há dois dias.

Dica estratégica!

Quando o verbo HAVER for o principal de uma locução verbal, será
impessoal e transmitirá sua impessoalidade ao verbo auxiliar, que permanecerá na
terceira pessoa do singular.

Exemplo: Não deixará de haver experimentos bem-sucedidos.
loc. verbal objeto direto

Atenção!

Os verbos existir, acontecer e ocorrer são pessoais. Portanto, devem
concordar com o sujeito.

Exemplos: Como existiam poucas vagas, o povo fazia filas na escola.
sujeito

Não deixarão de existir experimentos bem-sucedidos.
loc. verbal sujeito

- FAZER: sempre que indicar tempo pretérito ou meteorológico, o verbo “fazer”
será impessoal, devendo ficar na terceira pessoa do singular.

Exemplos: Faz mais de dez dias que se publicou o edital.
No Sul fazia dias constantemente frios.
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- SER: sempre que indicar horas, datas ou distâncias, o verbo “ser” concordará,
em regra, com o número de dias, de horas ou com a medida.

Exemplos:
Hoje são 21 de maio. (o verbo concorda com o número de dias)
Hoje é dia 21 de maio. (o verbo concorda com a palavra “dia”)
De sua casa a escola são oitenta metros de distância. (o verbo concorda com a
medida)

- nas expressões É POUCO, É MUITO, o verbo “ser” torna-se invariável.

Exemplos:
Duzentos reais é pouco.
Três pessoas é muito.

- indicando fenômenos da natureza, no sentido denotativo (dicionarizado): verbo no
singular.

Exemplos: Trovejava noites a fio, mas não chovia.

Se empregados no sentido conotativo, esses verbos serão pessoais, isto é,
deverão concordar com o sujeito.

Exemplo: Os professores trovejavam sermões sobre os alunos. (Os professores =
sujeito)

 VERBOS DAR, BATER, TOCAR E SOAR: o verbo concordará,
obrigatoriamente, com o sujeito da frase. Caso este não exista na oração, o verbo
concordará com a expressão numérica.

Exemplos:
O relógio deu duas horas. (o verbo concorda com o sujeito “O relógio”)

sujeito

No relógio deram duas horas. (o verbo concorda com o numeral “duas”)
adj. adverbial

Já soaram oito horas. (o verbo concorda com o numeral “oito)

O relógio já soou oito horas. (o verbo concorda com o sujeito “O relógio”)
sujeito

 VERBOS PARECER E COSTUMAR

Os verbos parecer e costumar podem:
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- relacionar-se a outras formas verbais, constituindo uma locução verbal. Neste
caso, concordarão em número e pessoa com o sujeito. É a forma mais usual,
corrente.

Exemplos: Os dias parecem voar.
As crianças costumam brincar.

- formar, sozinhos, a oração principal de um período. Neste caso, deverão
apresentar-se na terceira pessoa do singular para concordar com o sujeito
oracional. É a forma menos usual, literária.

Exemplos:
Os dias parece voarem. (= ISSO parece.)
As crianças costuma brincarem. (= ISSO costuma.)

forma:
Nos exemplos acima, os períodos podem ser desenvolvidos da seguinte

Parece (oração principal) que os dias voam (oração subordinada).
Costuma (oração principal) que as crianças brincam (oração subordinada).

Nas orações desenvolvidas acima, a partícula “que” é conjunção integrante.

Outro exemplo: “As notícias parece que têm asas.” (Otto Lara Resende)

O período acima pode ser desenvolvido da seguinte maneira:

Parece (oração principal) que as notícias têm asas (oração subordinada).

 PRONOMES RELATIVOS “QUE” e “QUEM”

- QUE: o verbo concorda com o antecedente.

Exemplo: Fui eu que resolvi a questão. (Rocha Lima)

- QUEM: o verbo ou concorda com o antecedente, ou com o pronome relativo
“quem”. Neste último caso, irá para a terceira pessoa do singular.

Exemplos: Fui eu quem resolvi a questão. (Rocha Lima)
Fui eu quem resolveu a questão.

 PRONOME INDEFINIDO OU INTERROGATIVO + DE + PRONOME
PESSOAL

Como regra geral, o verbo concorda com o pronome (sujeito).
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Exemplos: Algum de vós sairá antes? / Qual de vocês passará no concurso ?

Porém, o verbo concordará com o pronome pessoal caso este esteja
flexionado no plural.

Exemplos: Alguns de vós saireis antes? / Quais de vocês passarão no concurso ?

 CERCA DE, PERTO DE, MAIS DE, MENOS DE + NUMERAL: o verbo
sempre concordará com o numeral.

Exemplos: Cerca de setenta alunos estavam presentes.

Menos de dois policiais foram mortos.

Mais de um policial foi morto. (embora a expressão “mais de um” transmita a ideia
de plural, o verbo deve concordar com o numeral “um”)

Dica estratégica!

Com a expressão mais de um, o verbo só irá para o plural quando houver
ideia de reciprocidade ou quando a expressão surgir repetida.

Mais de uma máquina estava parada.
Mais de um deputado se ofenderam.
Mais de uma flor, mais de uma folha foram arrancadas.

 SUBSTANTIVO PRÓPRIO PRECEDIDO DE ARTIGO PLURAL: o verbo
concorda com o artigo (determinante).

Exemplos: Os Estados Unidos apoiaram o México.
As Minas Gerais produzem ótimos trens.

Dicas estratégicas!

1ª) Se o substantivo próprio estiver sem artigo, o verbo ficará no singular.

Exemplos: Estados Unidos apoiou o México.
Minas Gerais produz ótimos trens.
.

2ª) Com títulos de obras, a concordância ocorrerá com o determinante. Se,
porém, aparecer a palavra “livro”, “obra”, a concordância se dará com este.

Exemplo: Os Lusíadas contribuíram para a Literatura Portuguesa.
O livro Os Lusíadas contribuiu para a Literatura Portuguesa.
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Com o verbo “ser”, a concordância será facultativa, ou seja, com o sujeito ou
com o predicativo.

Exemplo: As Cartas Persas são / é um livro genial. (Evanildo Bechara).

 HAJA VISTA: o verbo será invariável caso o nome a que se refere esteja no
singular.

Exemplo: Esforçou-se para passar no concurso, haja vista o incentivo do pai.

O verbo poderá ficar no singular ou no plural, caso o nome a que se refere
esteja no plural.

Exemplos: Esforçou-se para passar no concurso, haja vista os incentivos do pai.
Esforçou-se para passar no concurso, hajam vista os incentivos do pai.

1. (FCC/TRT 2ª Região) As normas de concordância verbal estão plenamente
respeitadas em:

(A) Costumam haver nas pessoas extrovertidas traços marcantes de timidez.
(B) Não se devem imputar aos muito tímidos a culpa por sua notoriedade.
(C) Não deixam de ocorrer a um tímido as vantagens de sua timidez.
(D) Interessam a certos extrovertidos encobrir aspectos de sua timidez.
(E) O fato de serem tímidas não impossibilitam as pessoas de serem notadas.

Comentário: Conforme vimos, os existir, acontecer e ocorrer são pessoais.
Portanto, devem concordar com o sujeito.

Exemplos: Como existiam poucas vagas, o povo fazia filas na escola.
sujeito

Não deixarão de existir experimentos bem-sucedidos.
loc. verbal sujeito

Na assertiva C, gabarito da questão, temos a seguinte construção (na ordem
direta): As vantagens de sua timidez (sujeito) não deixam de ocorrer a um tímido.

É importante lembrar que, quando o verbo HAVER for o principal de uma
locução verbal, será impessoal e transmitirá sua impessoalidade ao verbo auxiliar,
o qual deverá permanecer na terceira pessoa do singular, conforme deveria ter
ocorrido na assertiva A: “Costuma haver nas pessoas extrovertidas traços
marcantes de timidez”.

Vamos analisar os erros das demais alternativas:
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Letra A. Resposta incorreta. Quando  o verbo HAVER for o principal de uma
locução verbal, será impessoal e transmitirá sua impessoalidade ao verbo auxiliar,
o qual deverá permanecer na terceira pessoa do singular, ainda que o sujeito
esteja no plural: “Costuma haver nas pessoas extrovertidas traços marcantes de
timidez“ (sujeito).
Letra B. Resposta incorreta. Na assertiva A, temos uma estrutura de voz passiva
sintética. Para facilitar a análise, vamos transcrever a frase na ordem direta: “A
culpa por sua notoriedade não se deve imputar aos muito tímidos”. O sujeito da
oração é “A culpa por sua notoriedade”, razão pela qual o verbo “dever”, auxiliar da
locução verbal “deve imputar” deveria ter sido empregado no singular.
Letra D. Resposta incorreta. Temos um caso de sujeito oracional em “Interessam a
certos extrovertidos encobrir aspectos de sua timidez”. No trecho, a expressão em
destaque é sujeito oracional, pois possui verbo em sua estrutura. Conforme vimos
nas lições, o sujeito oracional leva o verbo à terceira pessoa do singular: “Interessa
a certos extrovertidos encobrir aspectos de sua timidez”. Para facilitar a análise,
podemos substituir o sujeito oracional pelo pronome demonstrativo “isso”:
Isso interessa a certos extrovertidos.
Letra E. Resposta incorreta. A concordância correta seria “O fato de serem tímidas
não impossibilita as pessoas de serem notadas.”, já que o núcleo do sujeito “fato”
está no singular.

Gabarito: C.

2. (FCC/TRT 18ª Região) Há um deslize na concordância verbal da seguinte
frase:

(A) Aos golpes mais duros da vida responde uma amizade verdadeira com palavras
e gestos de solidariedade.
(B) Nunca haverão de nos faltar, quando contamos com amigos verdadeiros, a força
justa das palavras certas.
(C) Assim como ninguém vive sem o préstimo da água, não se superam os
infortúnios sem o apoio de um amigo verdadeiro.
(D) Os sofrimentos que pesam sobre alguém haverão de ser mais leves com a
companhia solidária de um amigo leal.
(E) Importa, acima de todas as coisas, poder contar com a lealdade e os bons
préstimos que nos oferece a amizade verdadeira.

Comentário: Na assertiva B, temos a locução verbal “haverão de faltar”, ou seja, o
verbo “haver” é o auxiliar, devendo concordar em número e pessoa com o sujeito “a
força justa das palavras certas”. Como o núcleo “força” está no singular, o verbo
“haver” também deverá ser empregado nesse número: “Nunca haverá de nos faltar
(...) a força justa das palavras certas”.

Gabarito: B.
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3. (FCC/TRT 7ª Região) Há um deslize na concordância verbal da seguinte
frase:

(A) Não se devem abrir às crianças, sejam elas pobres ou não, a opção entre
estudar ou trabalhar.
(B) Será que cabe apenas aos governantes tomar medidas que impeçam a
exploração profissional dos menores?
(C) Destacam-se, entre os argumentos já levantados contra o trabalho infantil, os
que defendeu Darcy Ribeiro.
(D) Aos que não desejam alinhar-se contra o trabalho infantil resta combater em
nome dos ideais de Darcy Ribeiro.
(E) Sempre haverá, por esta ou aquela razão, os que defendem a inserção das
crianças pobres no mercado de trabalho.

Comentário: Na assertiva A, temos uma estrutura de voz passiva sintética. Para
facilitar a análise, vamos transcrever a frase na ordem direta: “A opção entre estudar
ou trabalhar (sujeito) não se devem abrir às crianças”. Como o núcleo do sujeito
“opção” está empregado no singular, o verbo auxiliar da locução “deve abrir” deveria
também  ser empregado nesse número (singular). Sendo assim, a frase escrita
corretamente seria “Não se deve abrir às crianças, sejam elas pobres ou não, a
opção entre estudar ou trabalhar”.

Gabarito: A.

4. (FCC/TRT 22ª Região) As normas de concordância estão plenamente
observadas na frase:

(A) Quando se partem de regiões obscuras, nossas ideias não poderão ser
produtivas.
(B) Duas alternativas sempre haverão, restando-nos sempre a dificuldade de optar
por elas.
(C) Esquivar-se das perguntas que todas as pessoas vivem fazendo implicam um
reforço do sobrenatural.
(D) Ao fenômeno cuja natureza os cientistas ignoram costuma o leigo recorrer como
prova do sobrenatural.
(E) Não ficaram claro para os leitores do texto quais exatamente foram os versos
parafraseados do poeta Lucrécio.

Comentário: As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na
opção D. Para facilitar a análise, vamos transcrevê-la na ordem direta: “O leigo
costuma recorrer como prova do sobrenatural ao fenômeno cuja natureza os
cientistas ignoram”. Percebemos, assim, que o núcleo do sujeito “leigo” está
empregado no singular, razão por que o verbo “costumar”, auxiliar da locução verbal
“costuma recorrer” também está empregado nesse número.

Vamos analisar os erros das demais opções:

Letra A. Resposta incorreta. O forma verbal “partem-se” é transitiva indireta;
portanto, a partícula SE deve ser classificada como índice de indeterminação do
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sujeito. Sendo assim, a o verbo deve permanecer na terceira pessoa do singular:
“Quando se parte de regiões obscuras (...)”.
Letra B. Resposta incorreta. Em “Duas alternativas sempre haverão, restando-nos
sempre a dificuldade de optar por elas.”, o verbo “haver” está empregado no sentido
de “existir”, “ocorrer”, “acontecer”, acepções em que assume caráter impessoal, ou
seja, deve ser empregado na terceira pessoa do singular. Logo, a reescritura correta
seria “Duas alternativas sempre haverá, restando-nos sempre a dificuldade de optar
por elas”.
Letra C. Resposta incorreta. Em “Esquivar-se das perguntas que todas as pessoas
vivem fazendo implicam um reforço do sobrenatural.”, temos um caso de sujeito
oracional (esquivar-se das perguntas que todas as pessoas vivem fazendo), isto é, o
verbo “implicar” deve permanecer na terceira pessoa do singular. Sendo assim, a
reescritura de acordo com o padrão culto seria “Esquivar-se das perguntas que
todas as pessoas vivem fazendo implica um reforço do sobrenatural”. Para facilitar a
análise, podemos substituir o sujeito oracional por “isso”: Isso implica um reforço do
sobrenatural.
Letra E. Resposta incorreta. Em “Não ficaram claro para os leitores do texto quais
exatamente foram os versos parafraseados do poeta Lucrécio.”, temos um erro de
concordância nominal, pois o adjetivo “claro” deve concordar com o substantivo
“versos”. Logo, a reescritura correta seria “Não ficaram claros para os leitores do
texto quais exatamente foram os versos parafraseados do poeta Lucrécio”.

Gabarito: D.

5. (FCC/TRT 9ª Região) As normas de concordância verbal estão plenamente
acatadas na frase:

(A) Não devem os leitores de hoje imaginar que cabiam aos filósofos antigos
preocupar-se com questões que já não fazem sentido.
(B) Leitores de hoje, não devemos imaginar que a um filósofo clássico ocorressem
tão somente questões específicas de sua época histórica.
(C) Nenhum de nossos desejos, de acordo com Sêneca, deveriam transpor nossos
limites, fronteiras que se deve sempre determinar.
(D) A cada um dos princípios do estoicismo devem corresponder, como se
postulavam entre os estoicos, lúcida e consequente iniciativa nossa.
(E) Àqueles que não temem refletir sobre a morte reserva-se as recompensas de
uma vida mais lúcida e mais intensa.

Comentário: O período “Leitores de hoje, não devemos imaginar que a um filósofo
clássico ocorressem tão somente questões específicas de sua época histórica.”, as
normas de concordância verbal foram plenamente observadas, pois a forma verbal
“ocorressem” concorda em número e pessoa com seu sujeito, a expressão
“questões específicas de sua época histórica”.

Vamos analisar os erros das demais opções:

Letra A. Resposta incorreta. Para facilitar a análise, transcreveremos o período na
ordem direta: “Os leitores de hoje não devem imaginar que cabiam aos filósofos
antigos preocupar-se com questões que já não fazem sentido”. Como o sujeito da
locução “devem imaginar” é “Os leitores de hoje”, cujo núcleo é “leitores”, o verbo
auxiliar “dever” for corretamente flexionado. Entretanto, no trecho “que cabiam aos



www.estrategiaconcursos.com.brProf.Fabiano Sales 15 de 38

Língua Portuguesa para INSS
Teoria e questões comentadas

Prof. Fabiano Sales ʹ Aula 05

filósofos antigos preocupar-se com questões que já não fazem sentido.”, temos o
sujeito oracional “preocupar-se com questões que já não fazem sentido”, razão por
que o verbo “caber” deveria ter sido empregado no singular: Isso cabia aos filósofos.
Letra C. Resposta incorreta. Em “Nenhum de nossos desejos, de acordo com
Sêneca, deveriam transpor nossos limites, fronteiras que   se deve   sempre
determinar.”, temos o sujeito “Nenhum de nossos desejos”, cujo núcleo é “Nenhum”.
Sendo assim, para a manutenção da correção gramatical, o verbo auxiliar da
locução verbal “deveriam transpor” deve permanecer na terceira pessoa do singular:
“Nenhum de nossos desejos (...) deveria transpor nossos limites (...)”.
Letra D. Resposta incorreta. Em “A cada um dos princípios do estoicismo devem
corresponder, como se postulavam entre os estoicos, lúcida e consequente iniciativa
nossa.”, o verbo “corresponder”, auxiliar da locução verbal “devem corresponder”
deveria ter sido empregado no singular, concordando com o sujeito “lúcida e
consequente iniciativa nossa”, cujo núcleo é “iniciativa”.
Letra E. Resposta incorreta. No período “Àqueles que não temem refletir sobre a
morte reserva-se as recompensas de uma vida mais lúcida e mais intensa.”, temos
uma estrutura de voz passiva sintética no trecho “(...) reserva-se as recompensas de
uma vida mais lúcida e mais intensa”. O verbo “reservar” é transitivo direto, sendo a
particular SE denominada pronome apassivador. Sendo assim, a expressão “as
recompensas de uma vida mais lúcida e mais intensa” é sujeito do verbo “reservar”,
devendo este concordar com o núcleo “recompensas”.

Gabarito: B.

6. (FCC/TRT 4ª Região) As normas de concordância verbal estão plenamente
observadas na frase:

(A) Sem o concurso do poder público não se implanta políticas de segurança e não
se impede a deterioração do espaço urbano.
(B) Não deixaram de haver experimentos bem-sucedidos, apesar de a comunidade
acadêmica ter acusado falta de comprovação da teoria.
(C) Logo se verificaram que medidas semelhantes foram tomadas por outros países,
como a Inglaterra, a Holanda e a África do Sul.
(D) O que se conclui das experiências relatadas é que cabe aos poderes públicos
tomar iniciativas que nos levem a respeitar o espaço urbano.
(E) O fato de haver desordem e sujeira no espaço urbano acabam por incitar o
cidadão a reagir como um contraventor ou pequeno criminoso.

Comentário: No período contido na assertiva D, o sujeito do trecho “(...) cabe aos
poderes públicos tomar iniciativas que nos levem a respeitar o espaço urbano.” é
oracional, pois contém verbo em sua estrutura: “tomar iniciativas que nos levem a
respeitar o espaço urbano”. Sendo assim, o verbo “caber” foi corretamente
empregado no singular.

Vamos analisar os erros das demais opções:

Letra A. Resposta incorreta. No trecho “(...) não se implanta políticas de segurança
(...)”, temos uma estrutura de voz passiva sintética (VTD + SE). Sendo assim, a
expressão “políticas de segurança”  é sujeito do verbo “implantar”, e este deve
concordar no plural com o núcleo “políticas”: “(...) não se implantam políticas de
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segurança”. Notem que a colocação proclítica (antes do verbo) do pronome átono
deve-se à presença do advérbio “não”.
Letra B. Resposta incorreta. Em “Não deixaram de haver experimentos
bem-sucedidos, apesar de a comunidade acadêmica ter acusado falta de
comprovação da teoria.”, temos a locução verbal “deixar de haver”, em que o verbo
“haver” é o principal. Sempre que isso ocorrer, a impessoalidade será transmitida ao
verbo auxiliar, que deve permanecer no singular, ainda que o núcleo do sujeito
esteja no plural: “Não deixou de haver experimentos bem-sucedidos (...)”.

sujeito

Letra C. Resposta incorreta. Em “Logo se verificaram que medidas semelhantes
foram tomadas por outros países (...), temos uma construção de voz passiva
sintética (VTD + SE) com sujeito oracional. Logo, o verbo “verificar” deverá ser
empregado no singular: “Logo se verificou que medidas semelhantes foram tomadas
por outros países (...)”. Para facilitar a análise, podemos substituir o sujeito oracional
por “isso”: Logo se verificou isso.
Letra E. Resposta incorreta. Em “O fato de haver desordem e sujeira no espaço
urbano acabam por incitar o cidadão a reagir como um contraventor ou pequeno
criminoso.”, o verbo em destaque deve concordar com o núcleo do sujeito “fato”.
Sendo assim, deverá permanecer no singular: “O fato de haver desordem e sujeira
no espaço urbano acaba (...)”.

Gabarito: D.

7. (FCC/TRT 24ª Região-Adaptada) O verbo entre parênteses deverá flexionar-
se, obrigatoriamente, numa forma do plural, para preencher de modo correto a
lacuna da frase:

(A) -lhes (parecer) justo que as instituições sejam manipuláveis?
(B) Eles, a quem nenhuma instituição jamais
restrições, são os que mais reclamam.

(impor) quaisquer

(C) Caso não se (assegurar) às minorias o direito de se
expressarem, as maiorias acabarão exercendo um poder totalitário.
(D) Se não (vir) a ocorrer, em qualquer sociedade, tantos desmandos
institucionais, não haveria a necessidade de tantos organismos de fiscalização.

Comentário: Em “Se não vierem a ocorrer, em qualquer sociedade, tantos
desmandos institucionais, não haveria a necessidade de tantos organismos de
fiscalização.”, o termo em destaque é o sujeito do período. Por essa razão, o verbo
“vir” deverá flexionar-se, obrigatoriamente, no plural, concordando com o núcleo
“desmandos”.

Nas demais opções:

Letra A: O verbo “parecer” deve estar no singular, pois temos um caso de sujeito
oracional “que as instituições sejam manipuláveis”. Para facilitar a análise, podemos
substituir a expressão mencionada por “isso”: Isso parece-lhes justo?



www.estrategiaconcursos.com.brProf.Fabiano Sales 17 de 38

Língua Portuguesa para INSS
Teoria e questões comentadas

Prof. Fabiano Sales ʹ Aula 05

Letra B: O verbo “impor” deve permanecer no singular para concordar com o núcleo
do sujeito “nenhuma instituição”: “(...) a quem nenhuma instituição jamais impõe
(...)”.
Letra C: O verbo “assegurar” deve permanecer no singular, haja vista a presença do
sujeito oracional “o direito de se expressarem” na estrutura de voz passiva sintética
(VTD + SE). Para facilitar a análise, podemos substituir a expressão mencionada
por “isso”: Caso não se assegure isso às minorias (...). A colocação proclítica (antes
do verbo) do pronome átono deve-se à presença do advérbio “não”.

Gabarito: D.

8. (FCC-2008/TRT-2ª Região) O verbo indicado entre parênteses deverá
flexionar-se numa forma do plural para preencher corretamente a lacuna da
frase:

(A) Entre as várias qualidades de seus poemas (destacar-se), acima de
todas, a virtude da contenção.
(B) Como não (haver) de surpreender, em seus poemas, a precisão dos
recursos estilísticos?
(C) Aos poetas confessionais
excessos emotivos.

(costumar) apresentar-se o risco de

(D) Mais que tudo me (agradar), naquele livro, os recursos formais que
intensificavam o lirismo.
(E) As duas práticas a que
inconciliáveis.

(fazer) referência o texto não são, de fato,

Comentário: Para facilitar a análise, transcreveremos o período da assertiva D na
ordem direta: “Os recursos formais que intensificavam o lirismo me agradam mais
que tudo naquele livro”. Percebemos o verbo “agradar” deve, obrigatoriamente, ser
flexionado no plural para concordar com o sujeito “Os recursos formais”, cujo núcleo
é “recursos”.

Nas demais opções:

Letra A. Resposta incorreta. O verbo “destacar-se” deve permanecer no singular
para concordar com o sujeito “a virtude da contenção”.
Letra B. Resposta incorreta. O verbo “haver”, presente na locução verbal “há de
surpreender”, deve permanecer no singular para concordar com o sujeito “a
precisão dos recursos estilísticos”.
Letra C. Resposta incorreta. O verbo “costumar”, presente na locução verbal
“costuma apresentar-se”, deve permanecer no singular para concordar com o sujeito
“o risco de excessos emotivos”.
Letra E. Resposta incorreta. O verbo “fazer” deve concordar com o sujeito “o
texto”, cujo núcleo “texto” se encontra no singular. Sendo assim, o verbo também
deve estar nesse número: “As duas práticas a que faz referência o texto (...)”. Para
melhor visualizar, podemos reescrever o trecho da seguinte forma: “O texto faz
referências às duas práticas (...)”.

Gabarito: D.



www.estrategiaconcursos.com.brProf.Fabiano Sales 18 de 38

Língua Portuguesa para INSS
Teoria e questões comentadas

Prof. Fabiano Sales ʹ Aula 05

9. (FCC/TRT 18ª Região) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se
numa forma do singular para preencher de modo correto a lacuna da frase:

(A) Não (costumar) registrar-se, na conversa usual entre os passageiros,
quaisquer reclamações contra a rotina barulhenta da viagem.
(B) (dever) agradar aos ruidosos passageiros toda essa parafernália
eletrônica, que os dispensa de refletir sobre si mesmos.
(C) Momentos de solidão e contemplação (haver) de perturbar os que se
entregam gostosamente aos estímulos eletrônicos.
(D) Já quase não se (ver), numa viagem de ônibus, passageiros
ensimesmados, olhando vagamente pela janela.
(E) Não (convir) a muita gente esses momentos únicos de reflexão, que
uma viagem de ônibus podia propiciar.

Comentário: O verbo que deve permanecer no singular é encontrado na assertiva B.
Para facilitar a análise, vamos transcrever o período na ordem direta: “Toda essa
parafernália, que os dispensa de refletir sobre si mesmos, deve agradar aos
ruidosos passageiros”. Percebemos que o sujeito é “Toda essa parafernália”,
empregado no singular, razão por que o verbo “dever” também deve estar no
singular.

Vejamos as demais opções.

Letra A. Resposta incorreta. O verbo “costumar” deve ser flexionado no plural para
concordar com o sujeito “quaisquer reclamações contra a rotina barulhenta da
viagem”, cujo núcleo é “reclamações”.
Letra C. Resposta incorreta. No período “Momentos de solidão e contemplação
hão de perturbar (...)”, o sujeito é a expressão “Momentos de solidão e
contemplação”, cujo núcleo “momentos” está no plural. Sendo assim, o verbo
“haver” também deverá ser flexionado nesse número.
Letra D. Resposta incorreta. Temos uma construção de voz passiva sintética, em
que o sujeito é a expressão “passageiros ensimesmados”. Por essa razão, o verbo
“ver” também deve ser flexionado no plural: “Já quase não se veem (...) passageiros
ensimesmados (...)”.
Letra E. Resposta incorreta. O verbo “convir” deve ser flexionado no plural para
concordar com o sujeito “esses momentos únicos de reflexão”: “Não convêm a muita
gente esses momentos únicos de reflexão (...)”.

Gabarito: B.

10. (FCC/TRT 22ª Região) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-
-se no plural para preencher de modo correto a lacuna da frase:

(A) Nem às formigas nem às abelhas
funções serão exercidas por quem.

(competir) decidir quais

(B) Quase  todos os problemas que
derivariam de um engano da natureza.

(caber) à humanidade resolver

(C) (atribuir) às leis do mercado uma racionalidade tal que é acusado de
insano quem contra elas se insurge.
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(D) A força de tantas compulsões egoístas entre os homens (costumar)
redundar em profundas injustiças.
(E) O motivo pelo qual se (dirigir) à vida de uma colmeia tantos aplausos
é a harmonia de que as abelhas são capazes.

Comentário: O verbo que deverá se flexionar no plural é encontrado na assertiva E.
No período, o sujeito do verbo “dirigir” é “tantos aplausos”, expressão empregada no
plural. Logo, o verbo “dirigir” também deverá ser flexionado: Tantos aplausos
dirigem à vida de uma colméia (...).

Gabarito: E.

11. (FCC/TRT 4ª Região) O verbo entre parênteses deverá flexionar-se numa
forma do plural para preencher corretamente a lacuna da frase:

(A) Ainda em nossos dias (parecer) transpirar daqueles velhos álbuns
de fotografias um aflitivo anseio de perenidade.
(B) Não se (esboçar) nas fisionomias graves dos cerimoniosos
retratados qualquer vestígio de sorriso.
(C) À esmagadora maioria das fotos (caber) o destino de um rápido e
definitivo esquecimento.
(D) O que mais (divertir) os milhões de fotógrafos amadores é a
facilidade de produção e exclusão de fotos.
(E) (despontar) em cada época não apenas novidades técnicas, mas
novos modos de compreensão do mundo.

Comentário: Uma forma de plural deve ser adotada na assertiva E. No período
“_ (despontar) em cada época não apenas novidades técnicas, mas
novos modos de compreensão do mundo.”, o sujeito do verbo “despontar” é a
expressão “novidades técnicas”. Como o núcleo “novidades” está flexionado no
plural, as regras de concordâncias exigem a flexão do verbo também no plural.
Logo, a  lacuna deve ser preenchida da seguinte forma: “Despontam em cada
época não apenas novidades técnicas, mas novos modos de compreensão do
mundo”.

Gabarito: E.

12. (FCC-2012/TRT-11ª Região) As normas de concordância verbal encontram-
-se plenamente observadas em:

(A) A utilidade dos dicionários, mormente quando se trata de palavras polissêmicas,
manifestam-se nas argumentações ideológicas.
(B) Não se notam, entre os preconceituosos, qualquer disposição para discutir o
sentido de um juízo e as consequências de sua difusão.
(C) Não convém aos injustiçados reclamar por igualdade de tratamento quando esta
pode levá-los a permanecer na situação de desigualdade.
(D) Como discernimento e preconceito são duas acepções de discriminação, hão
que se esclarecer o sentido pretendido.
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(E) Uma das maneiras mais odiosas de refutar os argumentos de alguém surgem na
utilização de preconceitos já cristalizados.

Comentário: As regras de concordância verbal encontram-se de acordo com o
padrão culto escrito na assertiva C. A forma verbal “convém” está corretamente
flexionada no singular, pois concorda com o sujeito oracional “reclamar por
igualdade de tratamento”. No trecho “Não convém aos injustiçados reclamar por
igualdade de tratamento (...)”, o segmento em destaque é uma oração subordinada
substantiva subjetiva (aquela que exerce a função de sujeito em relação à oração
principal), podendo ser substituído pelo pronome “isso”, facilitando a visualização:

“Não convém aos injustiçados reclamar por igualdade de tratamento”

“Isso não convém aos injustiçados”

E quais os erros nas demais opções? Vejam:

A) Resposta incorreta. No período em análise, a expressão “A utilidade dos
dicionários” desempenha a função de sujeito. Como o núcleo “utilidade” está no
singular, o verbo “manifestar-se” também deveria permanecer nesse número. Logo,
a correção é “A utilidade dos dicionários, mormente (...), manifesta-se nas
argumentações ideológicas”.
B) Resposta incorreta. No trecho “Não se notam, entre os preconceituosos,
qualquer disposição”, há uma construção de voz passiva sintética, formada por um
verbo transitivo direto, seguido da partícula “se” (pronome apassivador) e do sujeito:

Não se notam (...) qualquer disposição (...)

Equivale dizer “Qualquer disposição não é notada (...)”.

Portanto, o verbo “notar” deve permanecer no singular para concordar com
núcleo “disposição”, do sujeito “qualquer disposição”: “Não se nota (...) qualquer
disposição (...)”.

Vale frisar que a partícula “se”, no contexto analisado, está anteposta ao
verbo “notar” por uma exigência gramatical: a presença do vocábulo adverbial “não”
exige a colocação proclítica (antes do verbo).
D) Resposta incorreta. No contexto, o verbo “haver” foi incorretamente flexionado
no plural. Há uma estrutura de voz passiva sintética, devendo a forma verbal
concordar no singular com o sujeito “o sentido pretendido”: “(...)’ há que se
esclarecer o sentido pretendido”.
E) Resposta incorreta. No período em questão, o verbo “surgir” deve concordar no
singular com o numeral “Uma”: “Uma das maneiras mais odiosas de refutar os
argumentos de alguém surge na utilização de preconceitos já cristalizados”.

Gabarito: C.
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13. (FCC-2012-TRE-SP) As regras de concordância estão plenamente
respeitadas em:

(A) A campanha das Diretas, de que os mais jovens participaram ativamente, terão
sempre lugar especial nos registros de nossa história recente, ao lado de episódios
como o movimento caras-pintadas que, em 1992, levaram à deposição de um
presidente.
(B) Por mais diferenças que houvesse entre eles e o incansável dr. Ulysses, a
maioria dos políticos que foram seus contemporâneos não lhe demonstrava senão
grande admiração e profundo respeito.
(C) A confusão entre as funções de jornalista e de militante, no caso de Ricardo
Kotscho e de outros profissionais de nossa imprensa, tornaram possível um registro
muito mais vivaz de várias personagens da campanha das Diretas.
(D) Poucos episódios na história mais recente do Brasil pode nos inspirar tanto
orgulho quanto a campanha das Diretas, ao longo dos anos 1983 e 1984, ainda que
as eleições diretas para presidente, sua principal reivindicação, só tenha sido
contemplada em 1989.
(E) Não se confunda os raríssimos casos em que a separação das funções de
jornalista e de militante podem ser justificadas com aqueles que merecem a
condenação mais enfática.

Comentário: As regras de concordância estão respeitadas na alternativa B. O verbo
“haver” foi empregado no sentido de “existir”. Nesse caso, assume caráter
impessoal, permanecendo corretamente na terceira pessoa do singular no período
“Por mais diferenças que houvesse entre eles e o incansável dr. Ulysses”.

Vale frisar que o verbo “existir” é pessoal e, caso substituísse a forma verbal
“houvesse”, deveria flexionar-se no plural para concordar com o sujeito “diferenças”:
“Por mais diferenças que existissem entre eles e o incansável dr. Ulysses”.

Vejam o erro nas demais opções:

A) Resposta incorreta. Tradicionalmente, a  FCC intercala, entre o sujeito e o
verbo, alguma expressão, com a intenção de confundir os candidatos. No trecho
“A campanha das Diretas, de que os mais jovens participaram ativamente, terão
sempre lugar especial (...)’, a expressão em destaque desempenha a função de
sujeito, tendo como núcleo o vocábulo “campanha”. Em virtude de esta palavra
(campanha) estar no singular, o verbo “ter” também deve permanecer nesse
número: “A campanha das Diretas, de que os mais jovens participaram ativamente,
terá sempre lugar especial (...)”.
C) Resposta incorreta. No excerto “A confusão entre as funções de jornalista e de
militante, no caso de Ricardo Kotscho e de outros profissionais de nossa imprensa,
tornaram possível (...)”, a expressão destacada exerce a função de sujeito, tendo
como núcleo o vocábulo “confusão”. Logo, o verbo “tornar” deve permanecer no
singular: “A confusão (...) tornou possível (...)”.
D) Resposta incorreta. No período em análise, temos o sujeito “Poucos episódios”,
cujo núcleo é “episódios”. Já que este vocábulo está no plural, o verbo também deve
ser flexionado nesse número (plural): “Poucos episódios (...) podem nos inspirar”.
E) Resposta incorreta. Em “Não se confunda os raríssimos casos”, há uma
estrutura de voz passiva sintética:
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partícula SE + verbo transitivo direto (V.T.D.) + sujeito

Por essa razão, o verbo “confundir” deve ser flexionado no plural para
concordar com o núcleo do sujeito “raríssimos casos”: Não se confundam os
raríssimos casos.

Gabarito: B.

14. (FCC-2012-TRE-SP) Na luta contra a imposição dos padrões portugueses e
dos modelos acadêmicos, os modernistas ...... convencidos de que ...... de
vencer, mas, para que isso de fato ...... , muitas batalhas teriam ainda de ser
travadas.

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada:

(A) estavam - houveram - ocorrera
(B) estiveram - haveriam - ocorreria
(C) estivessem - haviam - ocorresse
(D) estavam - haveriam - ocorresse
(E) estiveram - houvessem – ocorreria

Comentário:

Questão que mesclou conhecimentos sobre verbos e sintaxe de
concordância. Para resolvê-la, vamos analisar as lacunas. Começando pela terceira,
no trecho “para que isso de fato ..... , muitas batalhas teriam ainda de ser travadas”,
percebe-se uma ideia hipotética, apresentada pela forma verbal “teriam”, conjugada
no futuro do pretérito do indicativo. Conforme estudamos na aula sobre verbos, essa
correlação ficará adequada com a presença de um verbo no pretérito imperfeito do
subjuntivo: “ocorresse”. Notem que a forma verbal está no singular para concordar
com o sujeito “isso”: “para que isso de fato ocorresse (...)”. Sendo assim, restam-nos
apenas as opções C e D.

Para manter a adequada correlação, bem como a noção de hipótese, a
segunda lacuna deve ser preenchida por um verbo conjugado no futuro do pretérito
do indicativo. Além disso, uma vez que o sujeito é “os modernistas”, o verbo “haver”,
pertencente à locução “haver de vencer”, deve ser flexionado no plural: “haveriam
de vencer”. Portanto, chegamos à conclusão de que a letra “D” é o gabarito da
questão: Na luta contra a imposição dos padrões portugueses e dos modelos
acadêmicos, os modernistas estavam convencidos de que haveriam de vencer,
mas, para que isso de fato ocorresse, muitas batalhas teriam ainda de ser travadas.

Vale frisar que, na primeira lacuna, há o sujeito “os modernistas”, cujo núcleo
é “modernistas”. Portanto, o verbo “estar” deve ser flexionado no plural: ”os
modernistas estavam convencidos”.

Gabarito: D.
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15. (FCC-2012/ISS-SP-Adaptada) Acerca das regras de concordância, julgue o
item a seguir.

I. Se, em vez de O que há de extraordinário nessa citação?, houvesse “Existe, nesta
citação, aspectos extraordinários?”, a correção gramatical seria mantida.

Comentário: No trecho “O que há de extraordinário nessa citação?”, a forma verbal
em destaque foi empregada no sentido de “existir”. Portanto, assume caráter de
impessoalidade (sem sujeito), devendo permanecer na terceira pessoa do singular.
Entretanto, ao substituí-la por “Existe”, o verbo “existir” deve concordar com o sujeito
posposto “aspectos extraordinários”. Logo, a correção gramatical somente será
mantida se a forma verbal for flexionada no plural: “Existem, nesta citação, aspectos
extraordinários”.

Gabarito: Errado.

16. (FCC-2012/TCE-SP-Adaptada) Acerca das regras de concordância, julgue o
item a seguir.

I. Em não há conflitos a respeito do que liberdade, justiça e autonomia significam, a
substituição de há por "existe" mantém a correção da frase.

Comentário: No excerto “não há conflitos a respeito do que liberdade”, a forma
verbal destacada é impessoal, por ter sido empregada no sentido de “existir”,
“ocorrer”, “acontecer”. Sendo assim, o vocábulo “conflito” exerce a função de objeto
direto. Contudo, ao substituir “há” por “existe”, ocorrem algumas mudanças no
contexto: o verbo “existir” é pessoal, ou seja, possui sujeito, cuja função passará a
ser desempenhada pelo elemento “conflitos”. Já que este vocábulo está flexionado
no plural, o verbo também deve ser flexionado nesse número para manter a
correção da frase: “não existem conflitos (sujeito) a respeito do que liberdade”.

Gabarito: Errado.
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CONCORDÂNCIA NOMINAL

Regra geral: O adjunto adnominal, função desempenhada pelo artigo, adjetivo,
pronome adjetivo e numeral adjetivo, concorda com o substantivo a que se refere
em gênero (masculino/feminino) e número (singular/plural).

Exemplo: As nossas duas principais cidades já estão superpovoadas.

No exemplo acima, os elementos em destaque concordam em gênero
(feminino) e número (plural) com o substantivo “cidades”.

PRINCIPAIS CASOS DE CONCORDÂNCIA NOMINAL NA FCC

 ADJETIVO ANTEPOSTO

- o adjunto adnominal concorda apenas com o mais próximo.

Exemplo: O cavalheiro oferecera-lhe perfumadas rosas e lírios. (concordância
atrativa)

- o predicativo vai para o plural no gênero predominante.

Exemplo: O vencedor considerou satisfatórios a nota e o prêmio. (concordância
gramatical)

Segundo as lições de Domingos Paschoal Cegalla e de Luiz Antônio Sacconi,
o predicativo anteposto também poderá concordar com o núcleo mais próximo.

Exemplos: “É preciso que mantenham limpas as ruas e os jardins”. (Cegalla)

“Mantenha acesas as lâmpadas e os lampiões”. (Sacconi)

 ADJETIVO POSPOSTO

- em geral, concorda com o mais próximo (concordância atrativa) em gênero e
número.

Exemplo: Os concursandos passam por problemas e provas complicadas.
(concordância atrativa – “complicadas” concorda com “provas”)

- vai para o plural no gênero predominante (em caso de gêneros diferentes,
predomina o masculino, pois é a concordância mais aconselhada).

Exemplo: Os concursandos passam por problemas e provas complicados.
(concordância gramatical – “complicadas” concorda com “provas”)
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Se os substantivos pospostos forem nomes próprios ou indicarem graus de
parentesco e títulos de nobreza, a concordância deverá ser gramatical.

Exemplo: Falei com os dedicados Felipe e Ana. (concordância gramatical)

 MESMO: concorda com o nome a que se refere.

Exemplos: As mulheres mesmas exigiram igualdade.
Elas querem os mesmos direitos e quase as mesmas obrigações.

Quando se referir a verbos ou denotar inclusão, será invariável.

Exemplos: As mulheres exigiram mesmo igualdade de direitos.
Mesmo as mulheres querem tirar vantagem de sua condição. (= Até)

 BASTANTE: concorda com o nome a que se refere.

Exemplo: O estudo gera bastantes ansiedades e poucas incertezas.

Atenção!

“Bastante” será advérbio, portanto, invariável, quando se referir a verbos,
adjetivos ou advérbios.

Exemplos: Não a procuramos bastante para encontrá-la. (advérbio, pois se refere à
forma verbal “procuramos”)

Todos parecem bastante ansiosos. (advérbio, pois se refere ao adjetivo “ansiosos”)

O ancião, na noite anterior, passara bastante mal. (advérbio, pois se refere ao
advérbio “mal”)

 MEIO: concorda com o substantivo a que se refere (indicando fração).

Exemplo: Não serei homem de meias palavras.

Referindo-se a adjetivos, será advérbio, apresentando sentido de um pouco,
e permanecerá invariável.

Exemplo: A funcionária sentiu-se meio envergonhada com a situação. (= um pouco)

 LESO: concorda em gênero e número com o segundo vocábulo do
composto.

Exemplo: Seu comportamento revela desvios de lesos-caracteres.
Ele cometeu um crime de lesa-pátria.
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 QUITE: concorda com o nome a que se refere.

Exemplo: Os eleitores ficaram quites com suas obrigações cívicas.
Só fará prova o aluno quite com a tesouraria do colégio.

 SÓ

- será adjetivo (só = sozinho), concordando em número com o nome a que se refere.

Exemplos: Merecem elogios os meninos que se fazem por si sós. (= sozinhos)
Eles estavam sós, na sala iluminada. (= sozinhos)

- como palavra denotativa de limitação, equivalente a apenas, somente, será
invariável.

Exemplos: Só os deuses são imortais. (= Somente)
Elas só passeiam de carro. (= apenas, somente)

Importante!

A locução a sós (= sem mais companhia, sozinho) é invariável.

Exemplo: Nesses casos, nada melhor do que uma conversa a sós.
Jesus despediu a multidão e subiu ao monte para orar a sós.

 ANEXO, INCLUSO, SEPARADO: concordam com o nome a que se referem.

Exemplos: Anexas à carta seguirão as duplicatas correspondentes.
Remeteremos inclusos os autos pertinentes ao inquérito.
Seguem, separadas, as cópias das notas fiscais.

É importante frisar para vocês que as locuções “em anexo” e “em separado”
são invariáveis.

Exemplos: Em anexo, seguirão as duplicatas correspondentes.
Seguem, em separado, as cópias das notas fiscais.

 POSSÍVEL: concorda com o nome a que se refere.

Exemplo: Já fizemos todas as tentativas possíveis.

O adjetivo “possível” deverá permanecer no singular com as expressões
superlativas o mais, o menos, o melhor, o pior.

Exemplo: Mantenha os alunos o mais ocupados possível.
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Entretanto, deverá ser flexionado no plural quando essas expressões
também estiverem no plural.

Exemplos: Na Suíça, fabricam-se os melhores relógios possíveis.
As informações obtidas são as melhores (ou as piores) possíveis.

Dica estratégica!

A expressão “o quanto possível” é invariável.

Exemplo: Gosto de chocolates tão amargos o quanto possível.

 É BOM, É PROIBIDO, É NECESSÁRIO, É PERMITIDO

- ficarão invariáveis quando o substantivo a que se referem estiver sendo usado
em sentido geral, isto é, não determinado por artigo ou pronome.

Exemplos: É necessário paciência para aturar suas maluquices.
É proibido entrada.
Água é bom para a saúde.

- quando houver determinante, a concordância dar-se-á obrigatoriamente com este.

Exemplos: É necessária a paciência para aturar suas maluquices.
É proibida a entrada.
Esta água é boa para a saúde.

 UM E OUTRO, UM OU OUTRO, NEM UM NEM OUTRO

- quando   seguidas de substantivo e/ou adjetivo   terão a seguinte sintaxe:
substantivo no singular e adjetivo no plural.

Exemplos: Um e outro candidato preparados passou/passaram no concurso.

Um ou outro vaga-lume brilhantes tornava mais vasta a escuridão.

Nem um nem outro político demagogos votou/votaram a emenda.

 MENOS, ALERTA, PSEUDO, SALVO: são invariáveis.

Exemplos: Os policiais estão alerta (de prontidão, em estado de vigilância), embora
haja menos greves hoje.

Salvo as enfermeiras, todas as demais são suspeitas. (Salvo = Exceto – palavra
denotativa de exclusão)
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 A OLHOS VISTOS: expressão invariável.

Exemplo: A menina emagrecia a olhos vistos.

 TAL QUAL: concorda com os respectivos sujeitos.

Exemplo: Os jogadores do Vasco são tais qual o próprio time.

“time”.
No exemplo acima, “tais” concorda com “jogadores”, e “qual” concorda com

17. (FCC/TRT 3ª Região-Adaptada) A concordância verbal e nominal está
inteiramente correta na frase:

(A) São vários os animais que representam clubes, à maneira de totens, como
demonstração das qualidades que é inerente a todos os seus membros.
(B) O nome dos clubes de futebol devem ser significativos para a comunidade e
costumam homenagear países, continentes e atividades profissionais.
(C) O escudo dos clubes, usado na bandeira e na camisa dos jogadores, constitui o
sinal de reconhecimento para o grupo social que se estabelece em seu entorno.
(D) O orgulho de pertencer a um clube se estende a qualquer objetos relacionados a
ele, como bandeiras, camisas, bonés, que os identifica.

Comentário: As normas de concordância verbo-nominal estão corretamente
observadas na assertiva C. Em “O escudo dos clubes, usado na bandeira e na
camisa dos jogadores, constitui o sinal de reconhecimento para o grupo social que
se estabelece em seu entorno.”, o adjetivo “usado” concorda em gênero e número
com o substantivo “escudo”. Além disso, a forma verbal “constitui” concorda
perfeitamente com o sujeito “O escudo dos clubes”, cujo núcleo é “escudo”.

Vejamos as demais opções:

Letra A. Resposta incorreta. No trecho “(...) como demonstração das qualidades
que é inerente a todos os seus membros.”, o pronome relativo “que” é sujeito da
forma verbal “é”, retomando o substantivo “qualidades” e evitando sua repetição no
contexto. Sendo assim, o verbo “ser” deve ser empregado obrigatoriamente no
plural. Além disso, o adjetivo “inerente” deve concordar com o substantivo
“qualidades”. Logo, a reescritura correta do trecho é “(...) como demonstração das
qualidades que são inerentes a todos os seus membros”.
Letra B. Resposta incorreta. Em “O nome dos clubes de futebol devem ser
significativos para a comunidade e costumam homenagear países, continentes e
atividades profissionais.” Há alguns erros, quais sejam: o sujeito do período é “O
nome dos clubes de futebol”, cujo núcleo é “nome”, empregado no singular.
Portanto, a forma verbal “devem ser”, da locução verbal, deve permanecer nesse
número (singular). Em seguida, o adjetivo “significativos” também deve figurar no
singular, para concordar com o núcleo “nome”. Por fim, a forma verbal “costumam”,
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presente na locução verbal “costumam homenagear”, deve permanecer no singular,
para também concordar com o núcleo do sujeito “nome”.
Letra D. Resposta incorreta. Em “O orgulho de pertencer a um clube se estende a
qualquer objetos relacionados a ele, como bandeiras, camisas, bonés, que os
identifica.”, o pronome “qualquer” deve ser empregado no plural, concordando com
o substantivo “objetos’.

Gabarito: C.

18. (FCC/DNOCS) A concordância verbal e nominal está inteiramente correta
na frase:

(A) Chegou ao fim as campanhas voltadas para a reciclagem de materiais nas
cidades escolhidas no projeto-piloto.
(B) A conscientização dos moradores daquela área contaminada pelos resíduos
tóxicos acabaram surtindo bons resultados.
(C) Muitos consumidores se mostram engajados na luta pela sustentabilidade e
traduzem seu compromisso em tudo aquilo que compram.
(D) Atitudes firmes e claras voltadas para a sustentabilidade na exploração dos
recursos da natureza deve trazer lucros promissores para as empresas.
(E) Deveria ser divulgado claramente os princípios que norteiam as atividades
empresariais, como diretriz para orientar os consumidores.

Comentário: Vamos analisar as opções.

Letra A. Resposta incorreta. O verbo “chegar” deve concordar com o núcleo do
sujeito “campanhas”. Logo, a reescritura correta seria “Chegaram ao fim as
campanhas (...)”.
Letra B. Resposta incorreta. O verbo “acabar” deve concordar com o núcleo do
sujeito “conscientização”. Logo, a reescritura correta seria “A conscientização dos
moradores (...) acabou surtindo bons resultados”.
Letra C. Resposta correta.
Letra D. Resposta incorreta. O verbo “dever”, presente na locução verbal “deve
trazer”, obedeceria às normas de concordância se estivesse flexionado no plural,
concordando com o núcleo do sujeito “Atitudes firmes e claras”.
Letra E. Resposta incorreta. A forma verbal “deveria” está incorretamente
empregada, pois não concorda com o sujeito “os princípios que norteiam as
atividades empresariais”. Além disso, o adjetivo “divulgado” deveria ter sido
flexionado no plural. Sendo assim, a reescritura segundo as normas de
concordância verbo-nominal seria “Deveriam ser divulgados claramente os
princípios que norteiam as atividades empresariais, como diretriz para orientar os
consumidores”.

Gabarito: C.
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19. (FCC/TRE-AM) A frase em que a concordância está em total conformidade
com o padrão culto escrito é:

(A) Tintas e pincéis novos estavam sendo usados pela artista novata, ainda que os
últimos não lhes pertencessem.
(B) Debateram sobre a utilidade de vários acessórios e concluíram que muitos não
eram, de fato, nada acessível.
(C) O produto derramado atingiu muitas árvores, mas não as comprometeram de
modo irreversível.
(D) As mais vultosas doações para o programa de emergência já haviam sido feitas,
por isso as expectativas de que a arrecadação fosse muito mais alta não tinha
fundamento.
(E) São muitos os aspectos do documento que merecem detida análise do
advogado, mas tudo indica que não haverá alterações significativas.

Comentário: Vamos analisar as opções.

Letra A. Resposta incorreta.  A forma pronominal “lhes” refere-se à expressão
“artista novata”, empregada no singular. Logo, o pronome também deve ser
empregado nesse número: “(...) ainda que os últimos não lhe pertencessem”.
Letra B. Resposta incorreta. O adjetivo “acessíveis” deve concordar com a
expressão “vários acessórios”. Logo, a reescritura correta seria “Debateram sobre a
utilidade de vários acessórios e concluíram que muitos (acessórios) não eram, de
fato, nada acessíveis”.
Letra C. Resposta incorreta. O verbo “comprometer” deve concordar com o núcleo
do sujeito em “O produto derramado”: “O produto derramado atingiu muitas árvores,
mas não as comprometeu de modo irreversível”.
Letra D. Resposta incorreta. O verbo “ter”, em “(...) as expectativas de que a
arrecadação fosse muito mais alta não tinha fundamento.”, deve concordar com o
sujeito “as expectativas”. Sendo assim, a reescritura de acordo com o padrão culto
escrito é “(...) as expectativas de que a arrecadação fosse muito mais alta não
tinham fundamento.”
Letra E. Resposta correta.

Gabarito: E.

20. (FCC-2009/TRE-AM) A concordância verbal e nominal está inteiramente
correta na frase:

(A) Os caboclos da região, que vivem na floresta e dela retiram seu sustento, sabem
que é importante respeitar todas as formas de vida que nela se encontram.
(B) Existe, na mitologia de vários povos, duendes com diversos poderes mágicos
que encarna, sobretudo, o espírito da floresta.
(C) É sempre relatado às crianças indígenas os feitos valorosos de ilustres
guerreiros, como forma de manter as tradições da tribo.
(D) O repositório de lendas brasileiras de origem indígena variam muito, mas
mostram, particularmente, uma explicação para os fenômenos da natureza.
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(E) Quando se tratam de questões de sobrevivência na mata fechada, é necessário
a presença de guias habituados às dificuldades da região.

Comentário: Vamos analisar as opções.

Letra A. Resposta correta.
Letra B. Resposta incorreta. O verbo “existir” deveria ter sido flexionado no plural
para concordar com o sujeito “duendes com diversos poderes mágicos”. Além disso,
o verbo “encarnar” deve concordar com o pronome relativo “que”, o qual substitui a
expressão “duendes com diversos poderes mágicos”. Então, a reescritura correta
seria “Existem, na mitologia de vários povos, duendes com diversos poderes
mágicos que encarnam, sobretudo, o espírito da floresta”.
Letra C. Resposta incorreta. O verbo “ser” deveria ter sido flexionado no plural
para concordar com o sujeito “os feitos valorosos de ilustres guerreiros”. Por sua
vez, o adjetivo “relatado” deve concordar com o substantivo “feitos”: “São sempre
relatados às crianças indígenas os feitos valorosos de ilustres guerreiros, como
forma de manter as tradições da tribo”.
Letra D. Resposta incorreta.  Os verbos “variar” e “mostrar” deveriam ter sido
flexionados no plural para concordar com o núcleo do sujeito em “O repositório de
lendas brasileiras de origem indígena”.
Letra E. O verbo “tratar” é transitivo indireto, e a partícula SE é classificada como
índice de indeterminação do sujeito. Com isso, o verbo deverá permanecer na
terceira pessoa do singular: “Quando se trata de questões de sobrevivência na mata
fechada (...)”. Além disso, o adjetivo “necessário” deve concordar em gênero e
número com o substantivo “presença”: “(...) é necessária a presença de guias (...)”.

Gabarito: A.

21. (FCC/TRT 7ª Região-Adaptada) Verdadeiro ou Falso.

Na frase “Alguns países optam por importar alimentos como forma de economizar
água, que vem neles embutidos, já que a agricultura é que demandam enormes
quantidades desse líquido.”, a concordância verbo-nominal está inteiramente
correta.

Comentário: No excerto acima, há os seguintes erros de concordância verbo-
nominal, a saber: em “Alguns países optam por importar alimentos como forma de
economizar água, que vem neles embutidos (...)”, o adjetivo em destaque deve
concordar com o substantivo “água”. Além disso, o verbo “demandar” deve
concordar com o sujeito “a agricultura”, cujo núcleo “agricultura” está no singular.
Logo, a concordância verbo-nominal estará correta com as seguintes alterações:
“Alguns países optam por importar alimentos como forma de economizar água, que
vem neles embutida, já que a agricultura é que demanda enormes quantidades
desse líquido.”

Gabarito: Falso.
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QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (FCC/TRT 2ª Região) As normas de concordância verbal estão plenamente
respeitadas em:

(A) Costumam haver nas pessoas extrovertidas traços marcantes de timidez.
(B) Não se devem imputar aos muito tímidos a culpa por sua notoriedade.
(C) Não deixam de ocorrer a um tímido as vantagens de sua timidez.
(D) Interessam a certos extrovertidos encobrir aspectos de sua timidez.
(E) O fato de serem tímidas não impossibilitam as pessoas de serem notadas.

2. (FCC/TRT 18ª Região) Há um deslize na concordância verbal da seguinte
frase:

(A) Aos golpes mais duros da vida responde uma amizade verdadeira com palavras
e gestos de solidariedade.
(B) Nunca haverão de nos faltar, quando contamos com amigos verdadeiros, a força
justa das palavras certas.
(C) Assim como ninguém vive sem o préstimo da água, não se superam os
infortúnios sem o apoio de um amigo verdadeiro.
(D) Os sofrimentos que pesam sobre alguém haverão de ser mais leves com a
companhia solidária de um amigo leal.
(E) Importa, acima de todas as coisas, poder contar com a lealdade e os bons
préstimos que nos oferece a amizade verdadeira.

3. (FCC/TRT 7ª Região) Há um deslize na concordância verbal da seguinte
frase:

(A) Não se devem abrir às crianças, sejam elas pobres ou não, a opção entre
estudar ou trabalhar.
(B) Será que cabe apenas aos governantes tomar medidas que impeçam a
exploração profissional dos menores?
(C) Destacam-se, entre os argumentos já levantados contra o trabalho infantil, os
que defendeu Darcy Ribeiro.
(D) Aos que não desejam alinhar-se contra o trabalho infantil resta combater em
nome dos ideais de Darcy Ribeiro.
(E) Sempre haverá, por esta ou aquela razão, os que defendem a inserção das
crianças pobres no mercado de trabalho.

4. (FCC/TRT 22ª Região) As normas de concordância estão plenamente
observadas na frase:

(A) Quando se partem de regiões obscuras, nossas ideias não poderão ser
produtivas.
(B) Duas alternativas sempre haverão, restando-nos sempre a dificuldade de optar
por elas.
(C) Esquivar-se das perguntas que todas as pessoas vivem fazendo implicam um
reforço do sobrenatural.
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(D) Ao fenômeno cuja natureza os cientistas ignoram costuma o leigo recorrer como
prova do sobrenatural.
(E) Não ficaram claro para os leitores do texto quais exatamente foram os versos
parafraseados do poeta Lucrécio.

5. (FCC/TRT 9ª Região) As normas de concordância verbal estão plenamente
acatadas na frase:

(A) Não devem os leitores de hoje imaginar que cabiam aos filósofos antigos
preocupar-se com questões que já não fazem sentido.
(B) Leitores de hoje, não devemos imaginar que a um filósofo clássico ocorressem
tão somente questões específicas de sua época histórica.
(C) Nenhum de nossos desejos, de acordo com Sêneca, deveriam transpor nossos
limites, fronteiras que se deve sempre determinar.
(D) A cada um dos princípios do estoicismo devem corresponder, como se
postulavam entre os estoicos, lúcida e consequente iniciativa nossa.
(E) Àqueles que não temem refletir sobre a morte reserva-se as recompensas de
uma vida mais lúcida e mais intensa.

6. (FCC/TRT 4ª Região) As normas de concordância verbal estão plenamente
observadas na frase:

(A) Sem o concurso do poder público não se implanta políticas de segurança e não
se impede a deterioração do espaço urbano.
(B) Não deixaram de haver experimentos bem-sucedidos, apesar de a comunidade
acadêmica ter acusado falta de comprovação da teoria.
(C) Logo se verificaram que medidas semelhantes foram tomadas por outros países,
como a Inglaterra, a Holanda e a África do Sul.
(D) O que se conclui das experiências relatadas é que cabe aos poderes públicos
tomar iniciativas que nos levem a respeitar o espaço urbano.
(E) O fato de haver desordem e sujeira no espaço urbano acabam por incitar o
cidadão a reagir como um contraventor ou pequeno criminoso.

7. (FCC/TRT 24ª Região-Adaptada) O verbo entre parênteses deverá flexionar-
se, obrigatoriamente, numa forma do plural, para preencher de modo correto a
lacuna da frase:

(A) -lhes (parecer) justo que as instituições sejam manipuláveis?
(B) Eles, a quem nenhuma instituição jamais
restrições, são os que mais reclamam.

(impor) quaisquer

(C) Caso não se (assegurar) às minorias o direito de se
expressarem, as maiorias acabarão exercendo um poder totalitário.
(D) Se não (vir) a ocorrer, em qualquer sociedade, tantos desmandos
institucionais, não haveria a necessidade de tantos organismos de fiscalização.
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8. (FCC-2008/TRT-2ª Região) O verbo indicado entre parênteses deverá
flexionar-se numa forma do plural para preencher corretamente a lacuna da
frase:

(A) Entre as várias qualidades de seus poemas (destacar-se), acima de
todas, a virtude da contenção.
(B) Como não (haver) de surpreender, em seus poemas, a precisão dos
recursos estilísticos?
(C) Aos poetas confessionais
excessos emotivos.

(costumar) apresentar-se o risco de

(D) Mais que tudo me (agradar), naquele livro, os recursos formais que
intensificavam o lirismo.
(E) As duas práticas a que
inconciliáveis.

(fazer) referência o texto não são, de fato,

9. (FCC/TRT 18ª Região) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se
numa forma do singular para preencher de modo correto a lacuna da frase:

(A) Não (costumar) registrar-se, na conversa usual entre os passageiros,
quaisquer reclamações contra a rotina barulhenta da viagem.
(B) (dever) agradar aos ruidosos passageiros toda essa parafernália
eletrônica, que os dispensa de refletir sobre si mesmos.
(C) Momentos de solidão e contemplação (haver) de perturbar os que se
entregam gostosamente aos estímulos eletrônicos.
(D) Já quase não se (ver), numa viagem de ônibus, passageiros
ensimesmados, olhando vagamente pela janela.
(E) Não (convir) a muita gente esses momentos únicos de reflexão, que
uma viagem de ônibus podia propiciar.

10. (FCC/TRT 22ª Região) O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-
-se no plural para preencher de modo correto a lacuna da frase:

(A) Nem às formigas nem às abelhas
funções serão exercidas por quem.

(competir) decidir quais

(B) Quase  todos os problemas que
derivariam de um engano da natureza.

(caber) à humanidade resolver

(C) (atribuir) às leis do mercado uma racionalidade tal que é acusado de
insano quem contra elas se insurge.
(D) A força de tantas compulsões egoístas entre os homens (costumar)
redundar em profundas injustiças.
(E) O motivo pelo qual se (dirigir) à vida de uma colmeia tantos aplausos
é a harmonia de que as abelhas são capazes.

11. (FCC/TRT 4ª Região) O verbo entre parênteses deverá flexionar-se numa
forma do plural para preencher corretamente a lacuna da frase:

(A) Ainda em nossos dias (parecer) transpirar daqueles velhos álbuns
de fotografias um aflitivo anseio de perenidade.
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(B) Não se (esboçar) nas fisionomias graves dos cerimoniosos
retratados qualquer vestígio de sorriso.
(C) À esmagadora maioria das fotos (caber) o destino de um rápido e
definitivo esquecimento.
(D) O que mais (divertir) os milhões de fotógrafos amadores é a
facilidade de produção e exclusão de fotos.
(E) (despontar) em cada época não apenas novidades técnicas, mas
novos modos de compreensão do mundo.

12. (FCC-2012/TRT-11ª Região) As normas de concordância verbal encontram-
se plenamente observadas em:

(A) A utilidade dos dicionários, mormente quando se trata de palavras polissêmicas,
manifestam-se nas argumentações ideológicas.
(B) Não se notam, entre os preconceituosos, qualquer disposição para discutir o
sentido de um juízo e as consequências de sua difusão.
(C) Não convém aos injustiçados reclamar por igualdade de tratamento quando esta
pode levá-los a permanecer na situação de desigualdade.
(D) Como discernimento e preconceito são duas acepções de discriminação, hão
que se esclarecer o sentido pretendido.
(E) Uma das maneiras mais odiosas de refutar os argumentos de alguém surgem na
utilização de preconceitos já cristalizados.

13. (FCC-2012-TRE-SP) As regras de concordância estão plenamente
respeitadas em:

(A) A campanha das Diretas, de que os mais jovens participaram ativamente, terão
sempre lugar especial nos registros de nossa história recente, ao lado de episódios
como o movimento caras-pintadas que, em 1992, levaram à deposição de um
presidente.
(B) Por mais diferenças que houvesse entre eles e o incansável dr. Ulysses, a
maioria dos políticos que foram seus contemporâneos não lhe demonstrava senão
grande admiração e profundo respeito.
(C) A confusão entre as funções de jornalista e de militante, no caso de Ricardo
Kotscho e de outros profissionais de nossa imprensa, tornaram possível um registro
muito mais vivaz de várias personagens da campanha das Diretas.
(D) Poucos episódios na história mais recente do Brasil pode nos inspirar tanto
orgulho quanto a campanha das Diretas, ao longo dos anos 1983 e 1984, ainda que
as eleições diretas para presidente, sua principal reivindicação, só tenha sido
contemplada em 1989.
(E) Não se confunda os raríssimos casos em que a separação das funções de
jornalista e de militante podem ser justificadas com aqueles que merecem a
condenação mais enfática.



www.estrategiaconcursos.com.brProf.Fabiano Sales 36 de 38

Língua Portuguesa para INSS
Teoria e questões comentadas

Prof. Fabiano Sales ʹ Aula 05

14. (FCC-2012-TRE-SP) Na luta contra a imposição dos padrões portugueses e
dos modelos acadêmicos, os modernistas ...... convencidos de que ...... de
vencer, mas, para que isso de fato ......, muitas batalhas teriam ainda de ser
travadas.

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada:

(A) estavam - houveram - ocorrera
(B) estiveram - haveriam - ocorreria
(C) estivessem - haviam - ocorresse
(D) estavam - haveriam - ocorresse
(E) estiveram - houvessem – ocorreria

15. (FCC-2012/ISS-SP-Adaptada) Acerca das regras de concordância, julgue o
item a seguir.

I. Se, em vez de O que há de extraordinário nessa citação?, houvesse “Existe, nesta
citação, aspectos extraordinários?”, a correção gramatical seria mantida.

16. (FCC-2012/TCE-SP-Adaptada) Acerca das regras de concordância, julgue o
item a seguir.

I. Em não há conflitos a respeito do que liberdade, justiça e autonomia significam, a
substituição de há por "existe" mantém a correção da frase.

17. (FCC/TRT 3ª Região-Adaptada) A concordância verbal e nominal está
inteiramente correta na frase:

(A) São vários os animais que representam clubes, à maneira de totens, como
demonstração das qualidades que é inerente a todos os seus membros.
(B) O nome dos clubes de futebol devem ser significativos para a comunidade e
costumam homenagear países, continentes e atividades profissionais.
(C) O escudo dos clubes, usado na bandeira e na camisa dos jogadores, constitui o
sinal de reconhecimento para o grupo social que se estabelece em seu entorno.
(D) O orgulho de pertencer a um clube se estende a qualquer objetos relacionados a
ele, como bandeiras, camisas, bonés, que os identifica.

18. (FCC/DNOCS) A concordância verbal e nominal está inteiramente correta
na frase:

(A) Chegou ao fim as campanhas voltadas para a reciclagem de materiais nas
cidades escolhidas no projeto-piloto.
(B) A conscientização dos moradores daquela área contaminada pelos resíduos
tóxicos acabaram surtindo bons resultados.
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(C) Muitos consumidores se mostram engajados na luta pela sustentabilidade e
traduzem seu compromisso em tudo aquilo que compram.
(D) Atitudes firmes e claras voltadas para a sustentabilidade na exploração dos
recursos da natureza deve trazer lucros promissores para as empresas.
(E) Deveria ser divulgado claramente os princípios que norteiam as atividades
empresariais, como diretriz para orientar os consumidores.

19. (FCC/TRE-AM) A frase em que a concordância está em total conformidade
com o padrão culto escrito é:

(A) Tintas e pincéis novos estavam sendo usados pela artista novata, ainda que os
últimos não lhes pertencessem.
(B) Debateram sobre a utilidade de vários acessórios e concluíram que muitos não
eram, de fato, nada acessível.

(C) O produto derramado atingiu muitas árvores, mas não as comprometeram de
modo irreversível.
(D) As mais vultosas doações para o programa de emergência já haviam sido feitas,
por isso as expectativas de que a arrecadação fosse muito mais alta não tinha
fundamento.
(E) São muitos os aspectos do documento que merecem detida análise do
advogado, mas tudo indica que não haverá alterações significativas.

20. (FCC/TRE-AM) A concordância verbal e nominal está inteiramente correta
na frase:

(A) Os caboclos da região, que vivem na floresta e dela retiram seu sustento, sabem
que é importante respeitar todas as formas de vida que nela se encontram.
(B) Existe, na mitologia de vários povos, duendes com diversos poderes mágicos
que encarna, sobretudo, o espírito da floresta.
(C) É sempre relatado às crianças indígenas os feitos valorosos de ilustres
guerreiros, como forma de manter as tradições da tribo.
(D) O repositório de lendas brasileiras de origem indígena variam muito, mas
mostram, particularmente, uma explicação para os fenômenos da natureza.
(E) Quando se tratam de questões de sobrevivência na mata fechada, é necessário
a presença de guias habituados às dificuldades da região.

21. (FCC/TRT 7ª Região-Adaptada) Verdadeiro ou Falso.

Na frase “Alguns países optam por importar alimentos como forma de economizar
água, que vem neles embutidos, já que a agricultura é que demandam enormes
quantidades desse líquido.”, a concordância verbo-nominal está inteiramente
correta.
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------------------------------------------------------------------

Gabarito

01. C 12. C
02. B 13. B
03. A 14. D
04. D 15. Errado.
05. B 16. Errado.
06. D 17. C
07. D 18. C
08. D 19. E
09. B 20. A
10. E 21. Falso.
11. E

Bons estudos e até o próximo encontro!

Prof. Fabiano Sales.

fabianosales@estrategiaconcursos.com.br


