
Exercícios de concordância nominal

Assinale o termo mais adequado.

01) Nós temos [bastantes / bastante] razões para protestar.

02) Estavam [bastante / bastantes] informados sobre o acidente. 

03) Examinamos [bastantes / bastante] planos.

04) A sala tinha [bastantes / bastante] carteiras. 

05) Eram moças [bastante / bastantes] competentes. 

06) Suas opiniões são [bastante / bastantes] discutidas. 

07) Procure comer [bastantes / bastante] frutos. 

08) O governo destinou [bastantes / bastante] recursos. 

09) Não tinham [bastantes / bastante] motivos para faltar. 

10) Suas opiniões são [bastante / bastantes] discutidas. 

11) Meu filho emagrecia a [olhos vistos / olho visto].

12) Você é perspicaz, de [forma / formas] que entendeu o que eu disse.

13) Você é inteligente, de [maneira / maneiras] que vai aprender.

14) Ela caiu e ficou [meio / meia] tonta. 

15) A situação do país é [meio / meia] incerta.

16) Quando cheguei à escola era meio-dia e [meia / meio]. 

17) A porta ficou [meio / meia] aberta. 

18) Tenho uma colega que é [meio / meia] ingênua. 

19) Ela apareceu [meio / meia] nua. 

20) As crianças ficaram [meio / meia] gripadas. 

21) Nunca fui pessoa de [meia / meio] palavra. 

22) Quero [meia / meio] porção de fritas.

23) Acolheu-me com palavras [meio / meia] tortas.

24) Suas Excelências estavam [acompanhados / acompanhadas] de suas esposas. 

25) Vossa Excelência está [enganado / enganada], Doutor Juiz.

26) Seguem [anexas / anexa] três certidões.
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27) [Anexos / Anexo] estamos enviando os documentos.

28) As certidões [anexas / anexa / anexos] devem ser seladas. 

29) Está [incluso / inclusos] no total o seu percentual. 

30) Segue [anexa / anexas / anexo] a biografia que você pediu. 

31) Está [inclusa / incluso] na nota a taxa de serviços. 

32) Os cheques estão [anexos] aos documentos? 

33) Seguem [inclusas / inclusa] na pasta a carta e a procuração.

34) Os documentos vão [inclusos / inclusa] na carta. 

35) [Juntas] elas permaneceram. 

36) Essas funcionárias sempre chegam [juntas]. 

37) Os hotéis ficam [junto ao] viaduto. 

38) As crianças viajarão [juntas] a mim. 

39) Os fortes sentimentos vêm [juntos]. 

40) Essas moças nunca saíram [junto com] o pai.

41) Os dois chutes passaram [junto à] trave.

42) Mando [juntos] os recibos solicitados.

43) As casas estão [junto da] farmácia.

44) Havia sempre mulheres [junto de] mim.

45) [É proibido / proibida] conversas no recinto.

46) Água é [bom / boa] para rejuvenescer. 

47) A lealdade é [necessária / necessário]. 

48) É [permitido / permitida] entrada franca a estudantes. 

49) É [necessário / necessária] muita fé. 

50) Não é [necessária / necessário] a ação da polícia.

51) Maçã é [bom / boa] para os dentes. 

52) É [proibida / proibido] a entrada neste recinto.

53) Bebida alcoólica não é [bom / boa] para o fígado

54) A maçã é [boa / bom] para os dentes. 

51) É [proibida / proibido] a permanência de veículos. 

53) É [necessária / necessário] a virtude dos bons.

54) É [proibida / proibido] a caça nesta reserva.
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55) Para quem esta entrada é [proibida / proibido]? 

56) A coalhada dessa padaria é [boa / bom]. 

57) Esta aveia é [boa / bom] para a saúde. 

58) Vocês estão [quites / quite] com a mensalidade? 

59) Seu pai já está [quite / quites] com o meu? 

58) Vocês estão [quites / quite] com a mensalidade? 

59) Estou [quite / quites] com a tesouraria. 

60) Ela está [quite / quites] com você? 

61) Manoel e Virgílio estão [quites / quite] com o serviço militar.

62) Esperava [menos / menas] pergunta naquela prova.

63) Sua família tinha muito [menos / menas] riqueza que a nossa. 

64) Mais amor [menos / menas] confiança.

65) Elas estão [alerta / alertas].

68) Fiquem [alerta / alertas] rapazes. 

69) Todas as guarnições militares estavam [alerta / alertas]. 

70) Ante ao perigo os guardas estavam [alerta / alertas]. 

71) Aquela decisão me custou muito [caro / cara].

72) As camisas estão custando [caro / cara]. 

73) As peras custam [caro / cara].

74) As mordomias custam [caro / cara]. 

75) Esta viagem sairá [cara / caro]. 

76) Os mamões sempre custaram muito [caro / cara].

77) Aquelas mercadorias eram [baratas / barata]. 

78) As meninas me disseram [obrigadas / obrigada / obrigado]. 

79) Muito [obrigadas / obrigado] disseram elas. 

80) A menina me disse [obrigada / obrigado]. 

81) Os rapazes disseram [obrigados / obrigado].

82) Escolhemos as cores mais vivas [possíveis / possível]. 

83) Seus quadros eram os mais clássicos [possíveis / possível]. 

84) Alguns acham [possíveis / possível] navios de 800 mil toneladas. 

85) Visitamos os mais belos museus [possíveis / possível].
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86) Nossas contas parecem as mais exatas [possíveis / possível].

87) Os juros estão o mais elevado [possível / possíveis]. 

88) Ela não sabia disso [mesmo / mesma].

89) Elas [mesmas / mesmo] fizeram a festa.

90) Os alunos [mesmos / mesmo] darão à redação final.

91) Tudo depende delas [mesmo / mesmas]. 

92) São eles [mesmos / mesmo] responsáveis pela derrota. 

93) Nós [mesmos / mesmo] edificaremos a casa. 

94) [Salvo / Salvos] os doentes, os demais partiram.

95) Agora todos estão [salvos / salvo], exceto o velho barqueiro.

Assinale o termo mais adequado.

01. Tinha [transtornadas / transtornada] a fala e o semblante.

02. Mantenha [acesas / acesa] as lâmpadas e os lampiões.

03. Pai e filhas mantiveram-se [caladas / calados].

04. Você escolheu [má / mau] hora e lugar.

05. O arbusto e a árvore haviam sido [esmagadas / esmagados] pelo trator.

06. Veja como são [belos / belas] as rosas e os lírios deste canteiro.

07. Estava [deserta / deserto] a praça e o templo.

08. Usava caneta e lápis [preto ou pretos / preta ou pretas].

09. Manifestou [profundo / profundos] respeito e admiração.

10. Manifestou respeito e admiração [profundas / profundos].

11. Tinha [brancas / branca] a barba e o cabelo.

12. O rapaz e o garoto eram [argentino / argentinos].

13. Estavam [molhadas / molhados] as cortinas e os tapetes.

14. O rapaz demonstrou [espantosa / espantosas] coragem e sangue-frio.

15. Tratava-se de moças e rapazes [evoluídas / evoluídos].

16. Nunca me venderam [estragados / estragadas] maçãs e caqui.

17. Serviu-nos salada e peixe [deliciosas / deliciosos].

18. Mantenha os pés e as mãos sempre [limpas / limpo].
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19. Era [deserta / desertas] a vila, a casa, o templo.

20. O garoto e as meninas avançaram [cautelosas / cautelosos].

21. Eram [longos / longas] os dias e as noites para os prisioneiros.

22. Esse feirante me vendeu caqui e maçã [gostoso / gostosos].

23. Nunca me venderam [estragadas / estragados] maçãs e caqui.

24. Trouxe do supermercado frutas e livro [encadernado / encadernados].

25. Sempre me ocorreram pensamentos e idéias [absurda / absurdas].

26. Eliza foi sempre uma pessoa de amor e ódio [passageiro / passageiros].

27. Passávamos dia e noite muito [frio / frios] na Suíça.

28. Comeu peixe e laranja [madura / maduros].

29. [Os dedos / O dedo] indicador e médio estavam feridos.

30. A professora e o aluno chegaram [apresado / apresados].

3. [O dedo / Os dedos] indicador e o médio estavam feridos.

32. [Os governos / O governo] Francês e Americano.

33. [A delegação / As delegações] Brasileira e a Inglesa chegaram.

34. Encontrei [jogadas / jogados] no chão as cartas e o álbum.

35. O vale e a montanha são [fresco / frescos].

36. Vocês encontrarão [pronto / prontas] as camas e o banheiro.

37. No quarto, [antiga / antigas] cama e penteadeira; [pequena / pequenas] gaveta e móvel.

38. Serviu-nos salada e peixe [delicioso / deliciosa].

39. [Aromáticas / Aromáticos] rosas e cravos adornavam o pequeno jardim.

40. Pesquisei o assunto em livros e revistas [antiga / antigas].

41. Tomei [emprestada / emprestado] a régua e o compasso.

42. [Velhas / Velha] revistas e livros enchiam as prateleiras.

43. Eram índios desconhecidos com o nariz e orelhas [furadas / furada].

44. A Palmeira e a casa [amarelas / amarela] formavam o centro do quadro.

45. Serviram-lhe salsichas e ovo [estrelado / estrelados].

46. Dedico este trabalho [à estimada / aos estimados] professora e alunos.

47. Atravessamos [tranqüilos / tranquilo] bosques e florestas.

48. O céu e as árvores ficariam [assombradas / assombrados].

49. Onde andará [metido / metidos] Antônio e suas irmãs?
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50. O chefe escolheu mãe e filha como [assessores / assessoras].

51. O macaco e a gazela fugiram [apavoradas / apavorados].

52. O menino e a menina ficaram [mudas / mudos] de espanto.

53. Mantenho [vivas / viva] a esperança e a coragem.

54. Ofereci-lhe como sobremesa geleia e pão [torrados / torrado].

55. Encontramos [sujos / suja] a sala e todos os quartos.

56. A casa tinha as paredes e o telhado [enegrecida / enegrecido].

57. O dentista e o cliente estavam [gripado / gripados].

58. Encontrei Roberto e Sônia [pronto / prontos] para sair. 

59. Permitam-me que eu as deixe [só / sós].

60. Pedro e Maria viajaram [sós / só].

61. O garçom trouxe-nos vinho e laranjada bem [geladas / gelados].

62. [Sós / Só], Pedro e Paulo abriram o cofre e fugiram com o dinheiro.

63. As crianças não andam [só / sós], mas acompanhadas.

64. Teresa e João chegaram [sós / só].

65. Diz-se que [só / sós] eles não participaram.

66. Maria passeou [sós / só] pelo bosque. 

67. Vocês [só / sós] fizeram isso? 

68. Eles [só / sós] chegaram às duas. 

69. Eles ficaram [sós / só] depois do baile.

70. Eles estão [sós / só].

71. Os dois ficaram [só / sós] diante da fera. 

72. [Sós / Só] os dois enfrentaram a fera. 

73. João ficara a [sós / só]. 

74. Os gênios vivem [só / sós], [só / sós] os fracos vivem em bando. 

75. Eles ficaram [sós / só] depois do baile.

76. [Sós / Só] eles não cumpriram a promessa.

77. O padre ficou a [só /sós] na igreja.

78. Mariana usava saia e blusa [estampada / estampadas].

79. Comprou na feira goiaba e caqui [maduro / maduros].

80. Meu professor ensina [a língua / as línguas] inglesa e francesa.
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81. O filho possuía vontade e decisão [férrea / férreas].

82. Os noivos saíram [só / sós], após a festa. 

GABARITO
01) Nós temos [bastantes] razões para protestar.
02) Estavam [bastante] informados sobre o acidente. 
03) Examinamos [bastantes] planos.
04) A sala tinha [bastantes] carteiras. 
05) Eram moças [bastante] competentes. 
06) Suas opiniões são [bastante] discutidas. 
07) Procure comer [bastantes] frutos. 
08) O governo destinou [bastantes] recursos. 
09) Não tinham [bastantes] motivos para faltar. 
10) Suas opiniões são [bastante] discutidas. 
11) Meu filho emagrecia a [olhos vistos].
12) Você é perspicaz, [de forma] que entendeu o que eu disse.
13) Você é inteligente, [de maneira] que vai aprender.
14) Ela caiu e ficou [meio] tonta. 
15) A situação do país é [meio] incerta.
16) Quando cheguei à escola era meio-dia e [meia]. 
17) A porta ficou [meio] aberta. 
18) Tenho uma colega que é [meio] ingênua. 
19) Ela apareceu [meio] nua. 
20) As crianças ficaram [meio] gripadas. 
21) Nunca fui pessoa de [meia] palavra. 
22) Quero [meia] porção de fritas.
23) Acolheu-me com palavras [meio] tortas.
24) Suas Excelências estavam [acompanhados] de suas esposas.
25) Vossa Excelência está [enganado], Doutor Juiz.
26) Seguem [anexas] três certidões.
27) [Anexos] estamos enviando os documentos.
28) As certidões [anexas] devem ser seladas. 
29) Está [incluso] no total o seu percentual. 
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30) Segue [anexa] a biografia que você pediu. 
31) Está [inclusa] na nota a taxa de serviços. 
32) Os cheques estão [anexos] aos documentos? 
33) Seguem [inclusas] na pasta a carta e a procuração.
34) Os documentos vão [inclusos] na carta. 
35) [Juntas] elas permaneceram. 
36) Essas funcionárias sempre chegam [juntas]. 
37) Os hotéis ficam [junto ao] viaduto. 
38) As crianças viajarão [juntas] a mim. 
39) Os fortes sentimentos vêm [juntos]. 
40) Essas moças nunca saíram [junto com] o pai.
41) Os dois chutes passaram [junto à] trave.
42) Mando [juntos] os recibos solicitados.
43) As casas estão [junto da] farmácia.
44) Havia sempre mulheres [junto de] mim.
45) [É proibido] conversas no recinto.
46) Água é [bom] para rejuvenescer. 
47) A lealdade é [necessária]. 
48) É [permitido] entrada franca a estudantes. 
49) É [necessário] muita fé. 
50) Não é [necessária] a ação da polícia.
51) Maçã é [bom] para os dentes. 
52) É [proibida] a entrada neste recinto.
53) Bebida alcoólica não é [bom] para o fígado
54) A maçã é [boa] para os dentes. 
51) É [proibida] a permanência de veículos. 
53) É [necessária] a virtude dos bons.
54) É [proibida] a caça nesta reserva.
55) Para quem esta entrada é [proibida]? 
56) A coalhada dessa padaria é [boa]. 
57) Esta aveia é [boa] para a saúde. 
58) Vocês estão [quites] com a mensalidade? 
59) Seu pai já está [quite] com o meu? 
58) Vocês estão [quites] com a mensalidade? 
59) Estou [quite] com a tesouraria. 
60) Ela está [quite] com você? 
61) Manoel e Virgílio estão [quites] com o serviço militar.
62) Esperava [menos] pergunta naquela prova.
63) Sua família tinha muito [menos] riqueza que a nossa. 
64) Mais amor [menos] confiança.
65) Elas estão [alerta].
68) Fiquem [alerta] rapazes. 
69) Todas as guarnições militares estavam [alerta]. 
70) Ante ao perigo os guardas estavam [alerta]. 
71) Aquela decisão me custou muito [caro].
72) As camisas estão custando [caro]. 
73) As peras custam [caro].
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74) As mordomias custam [caro]. 
75) Esta viagem sairá [cara]. 
76) Os mamões sempre custaram muito [caro].
77) Aquelas mercadorias eram [baratas]. 
78) As meninas me disseram [obrigadas]. 
79) Muito [obrigadas] disseram elas. 
80) A menina me disse [obrigada]. 
81) Os rapazes disseram [obrigados].
82) Escolhemos as cores mais vivas [possíveis]. 
83) Seus quadros eram o mais clássico [possível]. 
84) Alguns acham [possíveis] navios de 800 mil toneladas. 
85) Visitamos os mais belos museus [possíveis].
86) Nossas contas parecem as mais exatas [possíveis].
87) Os juros estão o mais elevado [possível]. 
88) Ela não sabia disso [mesmo].
89) Elas [mesmas] fizeram a festa.
90) Os alunos [mesmos] darão à redação final.
91) Tudo depende delas [mesmo]. 
92) São eles [mesmos] responsáveis pela derrota. 
93) Nós [mesmos] edificaremos a casa. 
94) [Salvo] os doentes, os demais partiram. 
95) Agora todos estão [salvos], exceto o velho barqueiro.
GABARITO 

01. Tinha transtornada a fala e o semblante.
02. Mantenha acesas as lâmpadas e os lampiões.
03. Pai e filhas mantiveram-se calados.
04. Você escolheu má hora e lugar.
05. O arbusto e a árvore haviam sido esmagados pelo trator.
06. Veja como são belas as rosas e os lírios deste canteiro.
07. Estava deserta a praça e o templo.
08. Usava caneta e lápis preto ou pretos.
09. Manifestou profundo respeito e admiração.
10. Manifestou respeito e admiração profundos.
11. Tinha branca a barba e o cabelo.
12. O rapaz e o garoto eram argentinos.
13. Estavam molhadas as cortinas e os tapetes.
14. O rapaz demonstrou espantosa coragem e sangue-frio.
15. Tratava-se de moças e rapazes evoluídos.
16. Nunca me venderam estragadas maçãs e caqui.
17. Serviu-nos salada e peixe deliciosos.
18. Mantenha os pés e as mãos sempre limpas.
19. Era deserta a vila, a casa, o templo.
20. O garoto e as meninas avançaram cautelosos.
21. Eram longos os dias e as noites para os prisioneiros.
22. Esse feirante me vendeu caqui e maçã gostosos.
23. Nunca me venderam estragadas maçãs e caqui.
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24. Trouxe do supermercado frutas e livro encadernado.
25. Sempre me ocorreram pensamentos e ideias absurdas.
26. Eliza foi sempre uma pessoa de amor e ódio passageiros.
27. Passávamos dia e noite muito frios na Suíça.
28. Comeu peixe e laranja madura.
29. Os dedos indicador e médio estavam feridos.
30. A professora e o aluno chegaram apresados.
31. O dedo indicador e o médio estavam feridos.
32. Os governos Francês e Americano.
33. A delegação Brasileira e a Inglesa chegaram.
34. Encontrei jogadas no chão as cartas e o álbum.
35. O vale e a montanha são frescos.
36. Vocês encontrarão prontas as camas e o banheiro.
37. No quarto, antiga cama e penteadeira; pequena gaveta e móvel.
38. Serviu-nos salada e peixe delicioso.
39. Aromáticas rosas e cravos adornavam o pequeno jardim.
40. Pesquisei o assunto em livros e revistas antigas.
41. Tomei emprestada a régua e o compasso.
42. Velhas revistas e livros enchiam as prateleiras.
43. Eram índios desconhecidos com o nariz e orelhas furadas.
44. A Palmeira e a casa amarela formavam o centro do quadro.
45. Serviram-lhe salsichas e ovo estrelado.
46. Dedico este trabalho à estimada professora e alunos.
47. Atravessamos tranquilos bosques e florestas.
48. O céu e as árvores ficariam assombrados.
49. Onde andará metido Antônio e suas irmãs?
50. O chefe escolheu mãe e filha como assessoras.
51. O macaco e a gazela fugiram apavorados.
52. O menino e a menina ficaram mudos de espanto.
53. Mantenho viva a esperança e a coragem.
54. Ofereci-lhe como sobremesa geleia e pão torrado.
55. Encontramos suja a sala e todos os quartos.
56. A casa tinha as paredes e o telhado enegrecido.
57. O dentista e o cliente estavam gripados.
58. Encontrei Roberto e Sônia prontos para sair. 
59. Permitam-me que eu as deixe sós.
60. Pedro e Maria viajaram sós.
61. O garçom trouxe-nos vinho e laranjada bem gelados.
62. Só, Pedro e Paulo abriram o cofre e fugiram com o dinheiro.
63. As crianças não andam sós, mas acompanhadas.
64. Teresa e João chegaram sós. 
65. Diz-se que só eles não participaram.
66. Maria passeou só pelo bosque. 
67. Vocês só fizeram isso? 
68. Eles só chegaram às duas. 
69. Eles ficaram sós depois do baile.
70. Eles estão sós.
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71. Os dois ficaram sós diante da fera. 
72. Só os dois enfrentaram a fera. 
73. João ficara a sós. 
74. Os gênios vivem sós, só os fracos vivem em bando. 
75. Eles ficaram sós depois do baile.
76. Só eles não cumpriram a promessa.
77. O padre ficou a sós na igreja.
78. Mariana usava saia e blusa estampada ou estampadas.
79. Comprou na feira goiaba e caqui maduro.
80. Meu professor ensina as línguas inglesa e francesa.
81. O filho possuía vontade e decisão férreas.
82. Os noivos saíram sós, após a festa.
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