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01. A alternativa que preenche adequadamente os espaços é a letra “A”.
O termo “meio” é advérbio, portanto, invariável.
O termo “para” é conjunção final.
O termo “bastante” é advérbio, portanto invariável.
A expressão “para com” introduz um complemento nominal.
O termo “para” é preposição.
A expressão “para a” introduz um complemento nominal.

 Resposta: A

02. Nesta questão, o erro de concordância é nominal, e acontece na letra B. O correto seria “Esta maçã está meio podre. ”Neste caso, a 
palavra “meio” é um advérbio e não um adjetivo, portanto não se flexiona para concordar em gênero com as palavras (substantivos) 
relacionadas a ela.

 Resposta: B

03. Os termos “pouco” e “só” foram empregados com valor de advérbio. Note que o termo “pouco” modifica o advérbio tarde, fato 
que confirma seu valor de advérbio. Já o termo “só” apresenta equivalência de “somente”, fato que confirma seu valor adverbial.

 Resposta: D

04. Existem duas concordâncias para as expressões “é bom“ e “é necessário“. Fica invariável, portanto, no masculino, se o sujeito não 
vier precedido de artigo ou outro elemento determinante. Se vier precedido de artigo ou elemento determinante, concorda com o 
gênero do sujeito. Na opção A, o correto seria: “É necessário paciência”.

 Resposta: A

05. Na letra A, o adjetivo “anexo” deve concordar com formulários: anexos.
Na B, o adjetivo “caro” deve concordar com camisa: ela está muito cara.

 Na C, a palavra “bastante” é um advérbio de intensidade, pois se liga ao adjetivo; não pode ir ao plural.
 O gabarito é a letra D, porque “sós” é adjetivo, equivalendo a “sozinhas”.
 Na letra E, o adjetivo “pronto” tem de concordar com o substantivo “preparativos”. Corrija-se: “Estando prontos os preparativos...”

 Resposta: D

06. A alternativa C — “verá que um filho seu não foge da luta” — é a única que respeita a norma-padrão da língua e que mantém o sentido do verso 
original. Chega-se a essa resposta ao analisar a falta de concordância entre verbo e pronomes possessivos nas alternativas A, B e D.
Na alternativa A, “verás” está conjugado na 2a pessoa do singular, enquanto “seu” refere-se à 3a pessoa do singular.
O contrário ocorre na alternativa B, em que o verbo encontra-se na 3a pessoa do singular e o pronome, na 2a pessoa do singular.
Na alternativa D, embora verbo e pronome concordem com a 2a pessoa, este está no singular e aquele está no plural.

 Já a alternativa E é descartada, não por uma questão gramatical, já que tanto o verbo quanto o pronome encontram-se na 2a pessoa 
do plural, mas por uma mudança no sentido do verso ocasionada pela substituição de “não foge à luta” por “não foge na luta”.

 Resposta: C

07. Quando o adjetivo estiver posposto ao substantivo, concordará com o substantivo mais próximo ou com todos eles, assumindo forma 
masculino plural se houver substantivo feminino e masculino.

 Resposta: E

08. O advérbio de intensidade “meio” refere-se ao adjetivo “gorda” e é, portanto, invariável, ou seja, não flexiona em número nem em gênero.

 Resposta: E

09. O único termo que não sofre variação é o termo “só”, indicado na alternativa “E”, pois apresenta valor de advérbio, elemento da 
morfologia que é invariável.

 Resposta: E

10. A concordância estabelecida pelo adjetivo “enganada” está incorreta, pois o termo deveria estar no masculino, concordando com o 
termo “deputado”. Temos silepse de gênero, figura que consiste em estabelecer uma concordância com palavras ou noções pressupostas 
na frase, não com palavras explícitas.

 Resposta: D
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