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Exercícios sobre concordância e 

regência 

21 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. A única frase que NÃO apresenta desvio em relação à regência (nominal e verbal) recomendada pela 

norma culta é:  
a) 

com o que discordavam líderes pefelistas.  
b) Enquanto Cuba monopolizava as atenções de um clube, do qual nem sequer pediu para integrar, 

a situação dos outros países passou despercebida.  
c) Em busca da realização pessoal, profissionais escolhem a dedo aonde trabalhar, priorizando à 

empresas com atuação social.  
d) Uma família de sem-teto descobriu um sofá deixado por um morador não muito consciente com 

a limpeza da cidade.  
e) O roteiro do filme oferece uma versão de como conseguimos um dia preferir a estrada à casa, a 

paixão e o sonho à regra, a aventura à repetição. 

 

2. Velho papel pode estar com os anos contados 

 
    Já imaginou, daqui a algumas décadas, seu neto lhe perguntando o que era papel? Pois é, alguns 

pesquisadores já estão trabalhando para que esse dia chegue logo. 

    A suposta ameaça 7à fibra natural não é o desajeitado e-book, mas o papel eletrônico, uma "folha" 

que você carregaria dobrada no bolso. 

    Ela seria capaz de mostrar o jornal do dia - com vídeos, fotos e notícias 8atuaIizadas -, o livro que 

você estivesse lendo ou qualquer informação antes impressa. Tudo ali. 

    Desde os anos 70, está no ar a5ideia de papel eletrônico, mas as últimas novidades são de duas 

semanas atrás. Cientistas holandeses anunciaram que estão perto de criar uma tela com "quase todas" 

as propriedades do papel: 3leveza, flexibilidade, 4cIareza, etc. 

    A novidade que deixa o invento um pouco mais palpável está nos transistores. No papel do futuro, 

eles não serão de 6silício, mas de plástico - que é maleável e barato. 

    Os holandeses dizem já ter um protótipo que mostra imagens em movimento em uma tela de duas 

polegadas, ainda que de qualidade 1"meia-boca". 
    2Mas não vá celebrando o fim do desmatamento e do peso na mochila. A expectativa é que um papel 

eletrônico mais ou menos convincente apareça só daqui a cinco anos. 
Folha de S. Paulo, 17 dez. 2001. Folhateen, p. 10. 

 

A forma adjetiva "...atualizadas..." (ref. 8) está concordando com os substantivos "fotos e notícias". Não 

se observou a concordância nominal em: 

a) As mulheres disseram muito obrigadas. 

b) Não somos nenhuns coitados.  

c) Bastantes pessoas vão usar o papel do futuro. 

d) As novidades da informática custam caro. 

e) É proibido a entrada de pessoas estranhas. 
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3. Leia a tirinha da Mafalda para responder à questão sobre crase:  

 
 

Quais palavras preenchem adequadamente as lacunas indicadas na tirinha? 
a) há  às  há 
b) à  às  a 
c) a  as  à 
d) a  as  a 

4. Assinale a alternativa em que o uso dos verbos fazer, haver e ser está de acordo com a norma culta. 
a) Ele não se olhava no espelho haviam três dias. A esposa se queixava muito daquela situação.  
b) Faziam dias alegres naquele verão. Muito calor e muita mulher bonita. 
c) Não houveram mais casos de dengue nas redondezas, desde a intervenção do médico. 
d) Meu maior incômodo são as aves noturnas que vêm fazer ninho no forro da casa. 
e) Agora são meio-dia. As pessoas que fazem a sesta se dirigem a casa. 

5. Marque a alternativa que apresenta uma frase com equívoco de concordância nominal: 

a) As pessoas foram tomadas de uma alegria, esperança e emoção contagiantes na abertura dos 

jogos olímpicos. 

b) Saí ontem com os campeões André e Beatriz. 

c) Quando vamos ao cinema, gostamos de comprar pipocas. 

d) A mulher e o homem pareciam assustados. 

e) Os alunos consideraram difícil o simulado e a redação. 

6. Complete as frases abaixo com as formas corretas dos verbos indicados entre parênteses. 

I. Os alienados sempre ______________ neutros. (manter-se) 

II. Quando ele ______________ uma canção de paz, poderá descansar. (compor) 

III. As provas que ______________ mais erros seriam comentadas. (conter) 

IV. Quando eu ______________ os livros, nunca mais os emprestarei. (reaver) 

 

a) I mantêm/mantiveram, II compuser , III contivessem, IV reouver.  

b) I mantêm, II compor , III contivessem, IV reouver.  

c) I mantiveram, II compuser , III conter, IV reaver.   

d) I mantêm/mantiveram, II compor , III contivessem, IV reaver. 

e) I mantêm/mantiveram, II compuser , III conter, IV reouver. 

 

7. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do texto a seguir: 

"Todas as amigas estavam _______________ ansiosas _______________ ler os jornais, pois foram 

informadas de que as críticas foram ______________ indulgentes ______________ rapaz, o qual, 

embora tivesse mais aptidão _______________ ciências exatas, demonstrava uma certa propensão 

_______________ arte." 

 

a) meio - para - bastante - para com o - para - para a 

b) muito - em - bastante - com o - nas - em 

c) bastante - por - meias - ao - a - à 

d) meias - para - muito - pelo - em - por 

e) bem - por - meio - para o - pelas  na 
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8. Andar! Pero Marques seja!  

Quero tomar por esposo  

quem se tenha por ditoso  

de cada vez que me veja.  

Meu desejo eu retempero:  

asno que me leve quero,  

não cavalo valentão:  

antes lebre que leão,  

antes lavrador que Nero.  

 

Os versos em destaque no texto, observadas as ideias e a regência, equivalem a  

a) Convém asno a que me leve de que cavalo valentão.  

b) Prefiro mais asno que me leve a cavalo valentão.  

c) É preferível asno que me leve do que cavalo valentão.  

d) Prefiro asno que me leve a cavalo valentão.  

e) É melhor asno que me leve ante cavalo valentão. 

 

9. A última das três abordagens, entre as teorias idealistas, é a que considera cultura como sistemas. 

simbólicos. Esta posição foi desenvolvida nos Estados Unidos principalmente por dois antropólogos: 

o já conhecido Clifford Geertz e David Schneider. O primeiro deles busca uma definição de homem 

baseada na definição de cultura. Para isto, refuta a idéia de uma forma ideal de homem, decorrente do 

iluminismo e da antropologia clássica, perto da qual as demais eram distorções ou aproximações, e 

tenta resolver o paradoxo (...) de uma imensa variedade cultural que contrasta com a unidade da 

concretos mas um conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras, instruções (que os 

técnicos de computadores chamam programa) para governar 

todos os homens são geneticamente aptos para receber um programa, e este programa é o que 

chamamos cultura. E esta formulação - que consideramos uma nova maneira de encarar a unidade da 

espécie - permitiu a Geertz afir

a constatação de que todos nascemos com um equipamento para viver mil vidas, mas terminamos no 

 
Roque de Barros Laraia. Cultura, um conceito antropológico. 16. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003, p. 62.  

 

Assinale a alternativa que não é abonada pela norma culta, quanto à regência.  

a) Tratou-o com fidalguia, como a um padre.  

b) Não lhe perguntou nada, apenas concordou com o que ele dizia.  

c) É claro que Jesus a ama!  

d) José agradeceu o homem que lhe trouxera o presente e retirou-se.  

e) O chefe não lhe permitiu atender o cliente. 

 

10. O valor do futuro depende do que se pode esperar dele. Portanto: se você acredita de fato em alguma 

forma de existência post mortem determinada pelo que fizermos em vida, então todo cuidado é pouco: 

os juros prospectivos são infinitos. O desafio é fazer o melhor de que se é capaz na vida mortal sem 

pôr em risco as incomensuráveis graças do porvir. Se você acredita, ao contrário, que a morte é o fim 

definitivo de tudo, então o valor do intervalo finito de duração indefinida da vida tal como a 

conhecemos aumenta. Ela é tudo o que nos resta, e o único desafio é fazer dela o melhor de que somos 

capazes. E, finalmente, se você duvida de qualquer conclusão humana sobre o após-a-morte e sua 

relação com a vida terrena, então você contesta o dogmatismo das crenças estabelecidas, não abdica 

da busca de um sentido transcendente para o mistério de existir e mantém uma janelinha aberta e bem 

arejada para o além. O desafio é fazer o melhor de que se é capaz da vida que conhecemos, mas sem 

descartar nenhuma hipótese, nem sequer a de que ela possa ser, de fato, tudo o que nos é dado para 

sempre.  
Eduardo Giannetti, O valor do amanhã, p. 123. 
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A regência do verbo abdicar, que aparece no trecho  não abdica da busca de um sentido 

transcendente para o mistério de existir , pode ser substituída, de modo compatível com a norma 

padrão e com o sentido do texto, pelo que está em:  

a) não abdica na busca de um sentido transcendente para o mistério de existir.  

b) não se abdica a busca de um sentido transcendente para o mistério de existir.  

c) não se abdica pela busca de um sentido transcendente para o mistério de existir.  

d) não abdica para a busca de um sentido transcendente para o mistério de existir.  

e) não abdica a busca de um sentido transcendente para o mistério de existir. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  

 

1. E 

As regências corretas deveriam ser: 

a) discordar de; 

b) integrar algo (sem preposição); 

c) priorizar algo (sem preposição); 

d) consciente de. 

 

2. A

necessidade de permanecer no singular para não gerar ambiguidade na fala.  

3. C 

1º- preposição, antecedida de verbo no infinitivo: sem crase; 

2º- artigo feminino, com significado de caracterizar; 

3º- preposição, antecedida de um substantivo feminino: com crase 

4. D 

O plural prevalece sobre o singular quando o verbo ser for pessoal. Portanto, a concordância ocorre com 

locução verbal vêm fazer, o verbo principal fazer fica invariável. Em a, b e c, os verbos são impessoais 

-dia), 

o-  

5. E 

no plural. 

6. A 

De acordo com a gramática normativa correta, a alternativa que compreende todos os tempos verbais 

de modo correto é a C. 

7. A 

Meio (advérbio de modo não concorda com o sujeito no plural); para (preposição); bastante (advérbio 

de intensidade não concorda com o substantivo 'críticas' no plural); 'para com o' (com relação ao) 

concorda com o substantivo rapaz no singular; para/para a (preposição). 

8. D 

O termo em destaque demonstra a preferência do autor em ser carregado, dessa forma, a alternativa que 

contempla é a D.  

9. D 

caso, o correto se  

10. E 

ao que está sendo dito.  
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