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Leia:  

Por que há tantos terremotos e tsunamis na Indonésia? 

 

O país está numa das regiões que mais sofrem tremores no mundo, o Anel de Fogo do 

Pacífico. O local, que abriga 450 vulcões, é também conhecido como Círculo de Fogo e abarca 

uma das maiores placas tectônicas do país. Cerca de 90% dos terremotos aconteceram ali. 

A área de 40 mil quilômetros de extensão têm formato de ferradura e circunda a bacia do 

Pacífico, da qual também fazem parte Japão, Filipinas, Nova Zelândia e ilhas do Pacífico Sul. 

Os países dessa região ficam em áreas muito instáveis das placas tectônicas, onde 

terremotos e tsunamis são comuns. 

 

Fragmento do texto “Indonésia pede ajuda internacional após terremotos e tsunami”.  
Disponível em: <https://jornaljoca.com.br>. 

 

Questão 1 – Identifique a frase que foi transcrita com erro de concordância verbal: 

(     ) “O país está numa das regiões que mais sofrem tremores no mundo [...]” 
(     ) “A área de 40 mil quilômetros de extensão têm formato de ferradura [...]” 
(     ) “Os países dessa região ficam em áreas muito instáveis [...]” 
 

Questão 2 – Na oração “Cerca de 90% dos terremotos aconteceram ali.”, a concordância verbal: 
(     ) foi feita corretamente com o numeral 90% .  

(     ) deveria ter sido feita com a expressão “Cerca de”. 
(     ) foi feita corretamente com o substantivo “terremotos”.  
 

Questão 3 – Na passagem “[...] a bacia do Pacífico, da qual também fazem parte Japão, 

Filipinas, Nova Zelândia [...]”, a concordância com o verbo “fazem” é: 
(     ) incorreta 

(     ) facultativa  

(     ) obrigatória  

 

Questão 4 – No último período do texto, o verbo “são” concorda com: 
(     ) “áreas muito instáveis” 
(     ) “placas tectônicas”  
(     ) “terremotos e tsunamis” 
 

Questão 5 – Se o verbo “haver”, no título do texto, fosse empregado no pretérito perfeito, como 

ficaria a concordância? 

(     ) “Por que houve tantos terremotos e tsunamis na Indonésia?” 
(     ) “Por que houveram tantos terremotos e tsunamis na Indonésia?” 
(     ) “Por que houve (ou “houveram”) tantos terremotos e tsunamis na Indonésia?” 


