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CONCORDÂNCIA NOMINAL 

PROFESSORA: JARLINE MESQUITA 
11/11/15  

 
 

Futebol de rua 
Luís Fernando Veríssimo 

 
Pelada é o futebol de campinho, de terreno baldio. (I) Mas existe um tipo de futebol ainda mais rudimentar do que a 
pelada. É o futebol de rua. Perto do futebol de rua qualquer pelada é luxo e qualquer terreno baldio é o Maracanã em 
jogo noturno. (II) Se você é homem, brasileiro e criado em cidade, sabe do que eu estou falando. (III) Futebol de rua é 
tão humilde que chama pelada de senhora. Não sei se alguém, algum dia, por farra ou nostalgia, botou num papel as 
regras do futebol de rua. Elas seriam mais ou menos assim: 
 
DA BOLA – A bola pode ser qualquer coisa remotamente esférica. Até uma bola de futebol serve. No desespero, usa-se 
qualquer coisa que role, como uma pedra, uma lata vazia ou a merendeira do seu irmão menor, que sairá correndo para 
se queixar em casa. (...) 
 
DAS GOLEIRAS – As goleiras podem ser feitas com, literalmente, o que estiver à mão. Tijolos, paralelepípedos, camisas 
emboladas, os livros da escola, a merendeira do seu irmão menor, e até o seu irmão menor, apesar dos seus protestos. 
(IV) Quando o jogo é importante, recomenda-se o uso de latas de lixo. Cheias, para aguentarem o impacto. (...) 
 
DO CAMPO – O campo pode ser só até o fio da calçada, calçada e rua, calçada, rua e a calçada do outro lado e – nos 
clássicos – o quarteirão inteiro. O mais comum é jogar-se só no meio da rua. 
 
DA DURAÇÃO DO JOGO – (V) Até a mãe chamar ou escurecer, o que vier primeiro. Nos jogos noturnos, até alguém da 
vizinhança ameaçar chamar a polícia. 
 
DO JUIZ – Não tem juiz. 
(...) 
 
DAS SUBSTITUIÇÕES – Só são permitidas substituições: 
a) No caso de um jogador ser carregado para casa pela orelha para fazer a lição. 
b) Em caso de atropelamento. 
 
DO INTERVALO PARA DESCANSO – Você deve estar brincando. 
 
DA TÁTICA – Joga-se o futebol de rua mais ou menos como o Futebol de Verdade (que é como, na rua, com reverência, 
chamam a pelada), mas com algumas importantes variações. O goleiro só é intocável dentro da sua casa, para onde fugiu 
gritando por socorro. É permitido entrar na área adversária tabelando com uma Kombi. Se a bola dobrar a esquina é 
córner*. 
 
DAS PENALIDADES – A única falta prevista nas regras do futebol de rua é atirar um adversário dentro do bueiro. É 
considerada atitude antiesportiva e punida com tiro indireto. 
 
DA JUSTIÇA ESPORTIVA – Os casos de litígio serão resolvidos no tapa. 
 

*córner = escanteio 
(Publicado em Para Gostar de Ler. v.7. SP: Ática, 1981)  

 
 
1.   As proposições abaixo tratam das regras de concordância nominal. Analisando frases do texto, observe: 
 
I. A concordância no período “É considerada atitude antiesportiva e punida com tiro indireto” está correta, pois o adjetivo 

“considerada” concorda com o substantivo “atitude”. 
II. O enunciado “É permitido entrar na área adversária tabelando com uma Kombi” está correto, pois o adjetivo 

“permitido” fica invariável quando o sentido é vago, genérico. 
III. O erro em “Só são permitidas substituições (...)” está no adjetivo “permitidas”, que deveria ficar no masculino devido à 

ausência de artigo ou de outro determinante antes de “substituições”. 
IV. O enunciado “É permitido entrar na área adversária tabelando com uma Kombi” deveria ser substituído por “É 

permitida a entrada na área adversária tabelando com uma Kombi” para se adequar à norma padrão. 
V. O período “Só são permitidas substituições (...)” está correto, pois o adjetivo “permitidas” deve concordar com 

“substituições” que está no feminino plural, mesmo sem a presença do determinante. 
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Estão corretas, apenas:  
a) I, II e V    
b) I, III e IV    
c) IV e V    
d) I e II    
e) II e III    

 
2.   Em qual das opções foi estabelecida a concordância nominal correta no trecho destacado?  
a) Em casos de dependência em internet, a avaliação psicológica é necessária.    
b) Um e outro internautas precisa de limites quanto ao uso da Rede.    
c) Haja visto o grande número de viciados em internet, alguma providência deve ser tomada.    
d) Dado a dependência na Web, muitos jovens estão comprometendo o convívio social.    
e) A juventude tem ficado meia prejudicada por causa do uso indevido da Rede.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

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 

7
à 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 

8
atualizadas –, o livro que você estivesse 

lendo ou qualquer informação antes impressa. Tudo ali. 
 Desde os anos 70, está no ar a 

5
ideia 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: 
3
leveza, 

flexibilidade, 
4
clareza, etc. 

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

6
silício, 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'. 

 
2
Mas 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.  

 
 
3.   A forma adjetiva “... atualizadas...” (ref. 8) está concordando com os substantivos “fatos 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.    
   
4.   A concordância nominal está de acordo com a norma padrão em:  

a) As hortaliças estão meio amareladas, mas temos de consumi-las.    
b) Ela mesmo confeccionou lindíssimas fantasias para o baile das bruxas.    
c) Aqueles casos de febre nas aves asiáticas ficaram bastantes complicados.    
d) É proibida entrada de pessoas estranhas naquele recinto, depois das 14 horas.    
   
5.   Algumas cenas do filme "Carandiru", exibido recentemente por uma emissora de televisão, mostrava que, no presídio, 
haviam normas internas criadas pelos detentos, às quais não foram dadas a devida atenção. 

Nesse período, há desvios em relação à (ao)  

a) regência verbal.    
b) emprego da crase.    
c) concordância verbal.    
d) concordância nominal.   
e) colocação pronominal. 
 
6.   Leia novamente: 

"Minhas mãos, escolhendo um livro que quero levar para a cama ou para a mesa de leitura, para o trem ou para dar de 
presente, EXAMINAM a forma ..."  

A forma verbal "examinam" está subordinada a "minhas mãos" por um princípio de:  

a) regência verbal.    
b) concordância nominal.    
c) concordância em número e gênero.    

d) colocação pronominal.    
e) concordância em número e pessoa.    
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7.   I - Todos estavam meios cansados, porque já era meio-dia e meia e fazia muito calor. 
II - Fazem trinta anos que nos conhecemos. 

III - Nenhum dos presentes à festa souberam dizer se houveram tiros dentro ou fora da casa, durante o assalto. 

Quanto à concordância nominal e verbal, assinale:  

a) se apenas I está correta.    
b) se apenas II e III estão corretas.    
c) se todas estão corretas.    
d) se apenas II está correta.    
e) se todas estão incorretas.    
   
8.   A frase em que a concordância nominal está INCORRETA é:  

a) As ferramentas que julgo necessárias para você consertar o motor, ei-las nesta caixa; deixo anexa, para seu próprio 
controle, uma relação delas.    

b) É realmente louvável os esforços que vocês empreenderam para nos ajudar, portanto, qualquer que sejam os 
resultados, agradecemos muito.    

c) Questões político-econômicas envolvem amplo debate, logo não considere inaceitáveis algumas indefinições referentes 
a esses pontos.    

d) Muitas pesquisas recentes tornaram superadas algumas afirmações sobre a língua e a literatura portuguesas.    
e) Passadas cerca de duas semanas, foram conhecidos os resultados do concurso que premiou o artista mais destacado do 

carnaval e de outras folias cariocas.    
   
9.   Qual a única concordância nominal indicada entre parênteses ACEITA pela norma culta?  

a)  Essa entidade beneficente está aceitando qualquer tipo de roupa usada e até de óculos_______ (velho)    
b)  Esses diretores não costumam aceitar nossas reivindicações, _______ que sejam elas. (qualquer)    
c)  Pode-se ver do alto daquele prédio as bandeiras_______ (brasileira e portuguesa)    
d)  _______reclamações foram feitas sobre o descaso das autoridades. (Bastante)    
e)  Veio_______ ao requerimento a planta da casa a ser reformada. (anexo)    
 
10.   Assinale a opção em que a concordância nominal indicada entre parênteses NÃO é aceita pela NORMA CULTA:  

a)  Aprecio a cultura e a história .......... . (europeia)   
b)  Procure sempre comprar jornais e revistas .......... . (brasileiros)    
c)  Esses meninos estão com os pés e as mãos .......... . (sujas)    
d)  Encontrei ........... as cadeiras e o sofá. (reformadas)    
e)  Essa professora contou-nos .......... lendas e contos. (antigos)    
  

 
 


