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01. Todos os casos são de concordância verbal.

 Rodas de incêndio (sujeito no plural) passeiam / sobre mentes e corpos humanos, fulminando-os / esquírolas de consciência (sujeito 
no plural) encontram-se / que (= esquírolas de consciência) imploram, sem esperança, um caneco de sombra.

 Resposta: E

02. De fato, a língua portuguesa dispõe de vários recursos para indicar a atitude do falante, como o uso do verbo. No texto, o verbo 
“dever“ contribui para expressar uma previsão trágica a respeito das fontes de água potável, uma vez que o texto aborda um fato 
provável (a escassez de água potável), dado o comportamento do homem em face do uso da água potável no planeta.

 Resposta: D

03. As frases estão na ordem inversa e, para facilitar a resposta, basta colocar o sujeito delas antes do verbo, assim fi cará mais fácil verifi car 
a concordância do verbo com o sujeito. Veja:
A) “diferentes tipos de inseticidas existem”.  A frase está correta, pois o sujeito é simples e está no plural e o verbo “existir” é pessoal 

e está no plural; o mesmo se dá com as seguintes frases.
B) “os defensivos agrícolas podem provocar”;
D) “os efeitos nocivos dos inseticidas persistem”.
E) “os defensivos possuem elevado grau de toxidade.
C) Todavia, com a letra C há um problema: ali o verbo faltar deveria estar no singular porque o sujeito está no singular: sujeito:

“uma legislação mais rigorosa; verbo: faltam; complemento: “aos países subdesenvolvidos”. Para haver concordância, o verbo 
deveria ser: falta.

 Resposta: C

04. Das três afi rmações, apenas a I é correta, uma vez que “traças“, utilizando uma norma culta da linguagem em contextos banais, 
quebram a expectativa do leitor.

 A II é incorreta, porque os verbos e os pronomes empregados não são todos fl exionados, conforme a gramática normativa.
 A III, por sua vez, também é inadequada, pois o uso da segunda pessoa do plural não está vinculado à linguagem regional, no caso 

do quadrinho.

 Resposta: A

05. A alternativa que precisa de correção quanto à concordância verbal é a letra A. Corrigindo a frase, ela fi caria assim: “Tem havido 
dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde cubano”.

 O verbo ter, neste caso, fi ca no singular, e não no plural (têm), pois, sendo verbo auxiliar do verbo haver, ele também adquire a 
característica de ser impessoal, ou seja, trata-se de uma oração sem sujeito. O verbo ter não precisa, portanto, concordar com a palavra 
“dúvidas”, pois esta não é sujeito da oração, e sim objeto direto que complementa o verbo haver.

 Resposta: A
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