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GRAMÁTICA

Capítulo 12

Concordância verbal

01  Calvin a� rma que o amor dos animais é incondicional por-
que eles não tentam mudar ou moldar o outro; só apro-
veitam o prazer da sua companhia; amam seus donos do 
jeito que eles são; ouvem os seus problemas e oferecem 
consolo quando alguém está triste, e tudo o que pedem 
em troca é um pouco de gentileza.

02  Os verbos se referem à palavra animais e estão no plural porque 
devem concordar em número com o sujeito a que se referem.

03  Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Calvin se referia 
a todos os animais, pois fazia a� rmações generalizantes, 
por isso esperava que Haroldo se comportasse da mesma 
forma.

04  Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Calvin fazia um 
comentário sobre o amor desinteressado dos animais, até 
que Haroldo lhe pediu um sanduíche. Isso fez com que o 
garoto se irritasse (“saísse do sério”) com o tigre.

PARA COMPREENDER

01  E
 A expressão “a gente” foi substituída por “nós”; assim, 

o verbo ressuscitar deve ser � exionado na 1a pessoa do 
plural, da mesma forma que o verbo matar. O pronome 
ele não pode exercer a função de objeto direto, logo foi 
substituído por “o”.

02  a) Em “Vagas previstas em edital gera direito à nomea-
ção”, o verbo deveria concordar com o sujeito vagas, 
no plural. Assim, a forma adequada seria “Vagas previs-
tas em edital geram direito à nomeação”.

b) Em “A troca de acusações entre José Sócrates e a esta-
ção de Queluz tiveram uma consequência imediata”, 
o verbo deveria concordar com o sujeito troca, no sin-
gular. A forma adequada deveria ser “A troca de acu-
sações entre José Sócrates e a estação de Queluz teve 
uma consequência imediata”.

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

03  a) lemos
b) lemos
c) fostes/foram
d) Chegastes/Chegaram
e) lemos
f) Viremos

04  a) De acordo com o autor, os jovens brasileiros tomam a 
decisão com muita insegurança e imaturidade.

b) As razões são a obrigatoriedade de pagamento do 
Ensino Superior e a divisão deste em duas etapas, uma 
mais geral e outra mais especí� ca. Resposta pessoal.

c) Na oração “Para a maioria do quase 1,3 milhão de 
brasileiros que entram anualmente nas faculdades...”, 
o verbo entrar deveria concordar no singular com a 
expressão partitiva “a maioria do...”. Embora ocorra o 
termo especi� cador no plural (“de brasileiros”), a exis-
tência do artigo o combinado com a preposição de 
(“do”) determina o emprego do singular.

05  a) Para muitos políticos e eleitores, pode-se facilmente 
conseguir votos com a troca deles por valores ou pro-
dutos. Na charge, um político oferece esse “benefício” 
por meio de uma multidão tratada como produto de 
venda.

b) A oração está na voz passiva sintética e equivale a 
“votos são vendidos”. O verbo transitivo direto vender 
deve concordar no plural com o sujeito paciente votos.

01  I. a) reina/reinam (palavras sinônimas)
 b) habita/habitam (palavras sinônimas)
 c) faltaram
 d) voltaram

II. E

 Quando o sujeito é posposto, o verbo pode concordar 
com o termo mais próximo ou ir para o plural, concor-
dando com os dois núcleos.

III. a) Chegaram/Chegou
 b) Saíram/Saiu
 c) Passaram
 d) Iremos/Irei

02  a) és
b) é
c) são
d) são

ATIVIDADES PROPOSTAS
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01  a) I. O referente do pronome se é loucura, e o de seu é 
razão.

 II. Os conectivos que poderiam substituir os dois pon-
tos no trecho destacado são pois, porque, visto que, 
uma vez que. Há, entre as orações, uma relação de 
explicação ou justi� cativa.

b) O verbo vai para o plural, pois o sujeito está no plural: 
“características próprias”.

02  a) I. A palavra que é um pronome relativo, introduzindo 
oração adjetiva e substituindo “loucura divina”.

 II. A palavra que é conjunção integrante, liga a oração 
principal à oração subordinada substantiva objetiva 
direta.

b) “... efetuaram-se críticas, condenações e massacres de 
qualquer coisa...”

03  a) O primeiro se é conjunção integrante, introduz uma 
oração subordinada substantiva e indica sentido de 
possibilidade. O segundo se é pronome pessoal oblí-
quo re� exivo.

 b) O verbo dar está na 3a pessoa do singular para concor-
dar com o sujeito “o Sol”.

04  Existem (o verbo concorda com o sujeito países); o (refe-
re-se ao “escritor” e a “um pro� ssional” e é objeto direto); 
têm (concorda com o sujeito “as editoras”, no plural).

MERGULHANDO FUNDO

03  A construção correta é “Consertam-se calçados”. O se 
funciona como partícula apassivadora do verbo transitivo 
direto consertar, portanto o verbo deve concordar com o 
sujeito paciente calçados.

04  a) faltaram
b) passou/passaram
c) compareceram
d) foram exportados/foi exportada
e) faltaram
f) foram exportados
g) desistiu
h) saíram

05  a) faz
b) fazem
c) produz
d) exportam
e) são
f) concorda
g) devem
h) virá
i) enviaram
j) falei
k) fala/falo
l) manda
m) leste
n) pagou/pagamos
o) elogiei

06  a) � zeram/� zemos
b) passou
c) viajou
d) passaram/passastes
e) aceitou
f) vai
g) Consta
h) Ficou
i) Falta
j) Basta

07  a) bateram
b) bateram
c) soou
d) soaram
e) Deu/Vai dar
f) Deram/Bateram
g) Faz
h) Deve
i) Havia
j) Pode
k) Existem
l) Há

08  D
 A oração está na voz passiva sintética. Pintar é o verbo 

transitivo direto, devendo concordar com o sujeito pare-
des, e o se é pronome apassivador. Na voz passiva analí-
tica, � caria “As paredes foram pintadas de verde”.

09  C
 A concordância pode ser feita tanto com “porção” quanto 

com “sabiás”.

10  C
 Na indicação de horas, datas e distâncias, o verbo ser 

concorda com o numeral.


