Regência
O estabelecimento de relações de
sentido

Leia:

Ele é acostumado a roubar.
acostumado= adjetivo(a)

Ele está acostumado com a pobreza.
acostumado= adjetivo(com)
verbo aspirar
• No sentido sorver, absorver (pede objeto direto - não tem
preposição).
• Aspiro o ar perfumado do campo.
• No sentido de almejar, objetivar (pede objeto indireto - tem
preposição "a").
• A professora aspira à aposentadoria.

Pensando...
Você deve ter observado que a palavra acostumado, nas frases
lidas, pedem a preposição “a, com”.
A essa relação sintática, dá-se o nome de regência.
Alguns nomes são transitivos, ou seja, pedem preposição.
Favorável a
Nocivo a
Maior de
Menor de...
Alguns verbos pedem complementação regida por preposição;
outros, entretanto, dispensam tal recurso coesivo.

REGÊNCIA VERBAL
Alguns verbos costumam apresentar problemas
de regência, uma vez que o uso popular se
apresenta em desacordo com a norma culta.
Outros, no entanto, costumam apresentar certa
dificuldade porque possuem mais de um sentido e,
consequentemente, mais de uma regência.
Por causa dessas diversidades, convém lembrar
a regência de alguns verbos que podem oferecer
dúvidas.

Regências de Alguns Verbos
Verbo

Sentido

Classificação

Exemplo

Aspirar

- sorver, respirar
- pretender,
desejar

VTD
VTI

- Ele aspirou muita fumaça durante
o incêndio.
- Todas as pessoas aspiram ao
sucesso.

Assistir

- ver, presenciar
- dar assistência
- morar

VTI
VTD
VI

- Ele assistiu ao jogo na casa da
sogra.
- O médico assistiu o doente com
presteza.
- Naquela época, ele assistia em
Pernambuco

Agradar

- fazer carinho
- satisfazer

VTD
VTI

- Aproximou-se e tentou agradar o
filho.
- O aumento no preço dos
combustíveis não agradou ao
consumidor

Verbo

Sentido

Classificação

Exemplo

Esquecer e
Lembrar

-quando
não VTD
pronominais
-quando
VTI
pronominais
(exigem
a
preposição “de”)

- Esqueci o aniversário dele.
- Lembrei o nome dele
- Esqueci-me do aniversário dele
- Lembrei-me do nome dele.

Chegar e Ir

-exigem
a VI
preposição “a”
quando indicam
lugar

-Chegou
ao
casamento
vinte
minutos atrasado.
- Foi à festa na casa dos milionários.

Morar e
Residir

- exigem adjunto VI
adverbial
com a
preposição “em”

- Moro na rua São Paulo.
- Residia na Av. Bárbara Coelho de
Brito, 983.

Verbo

Sentido

Classificação

Exemplo

Custar

-exigir,
acarretar
trabalho
-ser custoso,
difícil

VTDI
- Este trabalho custou-me sacrifícios
VTI (3ª pessoa
-Custou-me acreditar na sua história.
do singular +
sujeito
oracional)

Implicar

- acarretar
-ter
implicância

VTD
VTI

- Sua atitude implicará demissão.
-O professor implicava com a aluna.

Informar
(avisar,
comunicar,
cientificar)

- dar notícias

VTDI

-A diretoria informou ao funcionário
a demissão.
-A diretoria informou o funcionário
da demissão.

VTD

- Ele namora minha prima há dois
anos.

VTI

-No Brasil, ninguém obedece à
sinalização.
-Todos
devem
obedecer
ao
regulamento

Namorar

Obedecer e
Desobedecer

(exigem a
preposição
“a”)

Verbo
Pagar,
Perdoar e
Agradecer.

Sentido

Classificação

(quando o objeto é VTD
coisa)
(quando o objeto é
pessoa)

VTI

Exemplo
- Paguei a conta.
- Perdoei a agressão
- Agradeci o convite.

- Pagarei ao garçom.
- Perdoei ao meu namorado.
- Agradecemos ao gerente.

Preferir

- querer antes
VTD e I
- Prefiro o amor à guerra.
(não se usa a locução (com
a -Prefiro ficar em casa a sair com
“do que” com este preposição “a”). aquele troglodita.
verbo)

Querer

- desejar
- estimar

VTD
VTI

- Ele queria o carro a qualquer
custo.
- Quero muito bem aos meus
colegas.

Verbo

Sentido

Classificação

Exemplo

Simpatizar
Antipatizar

exige a preposição
“com”;
não são pronominais)

VTI

- Nunca simpatizei
diretora da escola.

com

Visar

-mirar
-dar visto
-Objetivar

VTD
VTD
VTI

-Visou o alvo e atirou.
-O agente acabou visando o
cheque
-As medidas visam a diminuir a
inflação

a

REGÊNCIA NOMINAL
Alguns nomes (substantivos, adjetivos e
advérbios) podem apresentar problemas
de regência. Esses problemas, na maioria
dos casos, só podem ser resolvidos
mediante à consulta a um dicionário
especializado.
Apesar
disso,
apresentamos uma lista com alguns
nomes e suas preposições.

VERBO

PREPOSIÇÃO

EXEMPLO:

ACOSTUMA
DO

a, com

Já estamos
situação.

ADAPTADO

a

Nunca esteve tão adaptado à função.

AFLITO

com, por

Não vale a pena ficar aflito com coisa
tão insignificante.

ALHEIO

a

Alheio à vontade popular, o governo
continua sem implantar a reforma
agrária.

ALIENADO

de

Alienado dos problemas sociais, só
pensava em ganhar dinheiro.

ALUSÃO

a

Assisti ontem ao filme a que fizeste
alusão.

acostumados

a

essa

VERBO

PREPOSIÇÃO

EXEMPLO:

AMOR

a, para, com, por

Um elo liga filha a mãe: “amor a fazer
compras”.

ANTIPATIA

a, contra, por

Nutria
verdadeira
negócios.

APAIXONADO

por

Eu sou apaixonado por poesia.

APTO

para, a

O aluno considerava-se apto para o
cargo.

COMPATÍVEL

com

Este trabalho não é compatível com a
sua função.

GRATO

a

Se o seu marido lhe comprar flores
inesperadamente, mostre-se grata a ele.

antipatia

pelos

VERBO

PREPOSIÇÃO

EXEMPLO:

IGUAL

a

Meu relatório acabou ficando igual ao
seu.

IMUNE

a

Imune às críticas, ele continuava seu
trabalho.

PASSÍVEL

de

Todos os projetos são passíveis de
modificação.

PREFERÍVEL

a

O silêncio é preferível à leviandade das
palavras.

PROPENSO

a, para

Não estava propenso a viajar tanto.

RESIDENTE

em

Pessoas residentes em centros urbanos
sofrem com a poluição.

VINCULADO

a

Seu futuro na empresa estava vinculado
ao da esposa.

EXERCÍCIOS

01) O projeto.....estão dando andamento
incompatível.....tradições da firma.
a) de que, com as
b) a que, com as
c) que, as
d) à que, às
e) que, com as

é

02.
Quanto
a
amigos,
João.....Paulo,.....quem
sinto......simpatia.
a) a, por, menos
b) do que, por, menos
c) a, para, menos
d) do que, com, menos
e) do que, para, menos

prefiro

03. Assinale a opção em que todos
adjetivos podem ser seguidos pela
mesma preposição:
a) ávido, bom, inconseqüente
b) indigno, odioso, perito
c) leal, limpo, oneroso
d) orgulhoso, rico, sedento
e) oposto, pálido, sábio

04. Assinale a opção que apresenta a regência
verbal incorreta, de acordo com a norma culta
da língua:
a) Os sertanejos aspiram a uma vida mais
confortável.
b) Obedeceu rigorosamente ao horário de
trabalho do corte de cana.
c) O rapaz presenciou o trabalho dos
canavieiros.
d) O fazendeiro agrediu-lhe sem necessidade.
e) Ao assinar o contrato, o usineiro visou,
apenas, ao lucro pretendido.

05. Assinale a alternativa correta quanto à
regência verbal.
a) Nunca assisto filmes de terror.
b) Quem assitiu essa aula?
c) Que filme você quer assistir?
d) Quantos assistiram a esta peça?
e) Todas estão corretas.

6. "As mulheres da noite,......o poeta faz alusão
a colorir Aracaju,........coração bate de noite,
no silêncio". A opção que completa
corretamente as lacunas da frase acima é:
a) as quais, de cujo
b) a que, no qual
c) de que, o qual
d) às quais, cujo
e) que, em cujo

07.Assinale a alternativa correta quanto à
regência verbal.
a) Regressando na escola, viu os amigos.
b) Dirija-se no próximo caixa.
c) Chegamos ao colégio atrasados.
d) Eu sempre custo a crer nas coisas.
e) Ela investiu para o rapaz e o agrediu.

08.Assinale a alternativa correta quanto à
regência verbal.
a) Sua atitude implica graves punições.
b) Assistiram o filme tranqüilos.
c) Você aspira um momento de paz.
d) Ela implicou ao colega.
e) Impliquei para você.

09.Assinale a alternativa correta quanto à regência
verbal
a) Vamos assistir um bom filme.
b) Assisto em São Paulo.
c) Esqueci do livro.
d) Esqueci-me o livro.
e) Atenda o telefone!

10. Alternativa correta:
a) Precisei de que fosses comigo.
b) Avisei-lhe da mudança de horário.
c) Incumbiu-me para realizar o negócio.
d) Recusei-me em fazer os exames.
e) Convenceu-se nos erros cometidos.

