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Esta atividade NÃO precisa ser enviada. 

 

Em seu caderno, copie apenas o que está escrito em azul e sublinhado, em seguida faça o que é 
pedido. 
 

1 – Sabe-se que o uso correto da concordância nominal e verbal é imprescindível para o bom 
uso da Língua Portuguesa.   
Sandra é candidata a uma vaga de emprego de recepcionista em um escritório de 
contabilidade. No momento da entrevista, ela está um pouco nervosa e comete alguns 
equívocos em sua conversa com o entrevistador, Sr. Pedro. Confira:  
  

Sr. Pedro  ̶ Bom dia Srta. Sandra! Sente-se, por favor.  

Srta. Sandra   ̶ Bom dia Sr. Pedro, muito obrigado1.  

Sr. Pedro   ̶ Diga-me, por que você deseja trabalhar conosco?  

Srta. Sandra ̶   Bem, em primeiro lugar, quando a gente estamos2 desempregados, fica muito 

difícil, a gente cansamos3 de ficar em casa sem fazer nada. Além disso, eu gostaria muito 

de contribuir com os trabalho4 que seu escritório necessita.  

Sr. Pedro   ̶   A Srta. tem disponibilidade de horário na parte da tarde?  

Srta. Sandra   ̶ Sim, no momento estudo na parte da manhã, das nove ao meio dia e meio5. À 

tarde estou livre.  

Sr. Pedro  E quais são suas experiências de trabalho?  

Srta. Sandra    ̶Já trabalhei como vendedora em uma loja de calçados e, modéstia a parte, 

sempre vendi muito. Sandálias e sapatos eram as mais vendidas6, sou muito rápida. Não 

trabalho mais nessa loja, porque era necessário trabalhar na parte da manhã e, como estudo 
nesse período, precisei pedir as conta7.  

Sr. Pedro ̶   Muito bem Srta. Sandra. Vou analisar seu currículo e assim que possível, 

entraremos em contato para dizer qual foi a nossa decisão. Muito obrigado!  

Srta. Sandra  ̶  Eu é que agradeço a oportunidade Sr. Pedro. Até logo!  

  

Podemos observar que provavelmente a candidata à vaga de recepcionista não será 
contratada, pois em sua fala percebemos vários erros de concordância nominal e verbal e, 
socialmente, sabemos que isso não é bem visto. Observe os erros em destaque e faça as 
correções necessárias, primeiramente copiando-os e em seguida escrevendo a forma 
correta. 
  

 

 

 
“Se tem um sonho, dê o primeiro passo para o alcançar, 

pois às vezes o mais difícil é começar.” 


