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Instruções
As atividades devem ser desenvolvidas para serem entregues no retorno às aulas para quem os
professores as avaliem.
Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas e realizá-las.
Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem
precisar copiar os enunciados e figuras.

ATIVIDADES DE CONCORDÂNCIA
Para as questões de 01 a 20 segue o código abaixo: assinale com “C ” as
alternativas corretas e com “I ” as incorretas:
1 ( ) Hastearam, na fronteira, a bandeira brasileira e uruguaia.
2 ( ) Nossos políticos não são nenhuns ignorantes.
3 ( ) Os torcedores do Flamengo são tais qual o próprio time.

4 ( ) Fiquem calamos, amigos, iremos diretos ao assunto
5( ) Todos ficarão alertas, embora haja menos greves.
6 ( ) Nem um nem outro político demagogo votou a emenda.
7 ( ) Não será vedado pesca em todo o litoral brasileiro.
8( ) Conheci escritores o mais brilhantes possíveis.
9 ( ) Anexas à carta, seguirão as listas de preço.
10 ( ) Admiro-os: são rapazes que se fizeram por si só.
12 ( ) Aos vinte anos, já estava quite de suas obrigações militares.

13 ( ) Os crimes de lesos-patriotismos não são definidos em lei.

14 ( ) Foi necessário termos bastante cuidados na viagem.
15 ( ) Os alunos mesmo pediram repetição da aula.
16 ( ) Ofereci-lhe perfumados rosas e lírios.
17 ( ) Que assim mereça eterno nome e glória.
18 ( ) O juiz declarou inocente o réu e a sua cúmplice.
19( ) Víamos, ao longe, os carneiros e o roseiral floridos.

20 ( ) Nas noites frias, usávamos meias e casacos grossos.

complete os espaços corretamente marque o que se pede:
21) Há_______muitas propostas. Soube de histórias
incríveis_________. A criança estava ______sonolenta.

as

a) anexas, possíveis, meio
b) anexas, possível, meio
c) anexo, possíveis, meia
d) anexo, possíveis, meia
22) Concordância errada:
a) Tinha belos olhos e boca.
b) Todos se moviam cautelosamente, alertas ao perigo.
c) Os braços e as mãos trêmulas erguiam-se para o céu.
d) A terceira e a quarta séries tiveram bom índice de aprovação.
23) Assinale o erro:
a) Compramos dois mil e quarenta folhas de papel especial.
b) Comprei oitocentos gramas de pão.
c) Fizemos uma observação na página trezentos e dois
d) Você ainda reside na casa dois?

mais

24) Segue a certidão___________. Ana está__________com a
tesouraria.
Os
vigias
estão
sempre_________.
Maria
estava_________encabulada.
a) anexo, quites, alerta, meio
b) anexo, quites, alertas, meia
c) anexa, quite, alerta, meio
d) anexa, quite, alertas, meio

