
 

Aula 
62A Regência Verbal 

A Regência Verbal estuda as relações de concordância entre os verbos (termo 
regente) e os termos que completam seu sentido (termo regido) que podem ser 
ligados por preposição ou não, dependendo do sentido atribuído ao verbo. 

Observe os exemplos abaixo: 
Ex.: Flávio acredita. (acredita em quê?) / Flávio acredita em milagres. 
                     Termo regente                                                          T. regente    Termo regido 

Ex.: Eu sonho. (sonha com quê?) / Eu sonho com aquele carro lindo. 
            Termo regente                                      T. regente           Termo regido 

Ex.: Ela ensaiou. (ensaiou para quê?) / Ela ensaiou para a apresentação. 
              Termo regente                                                 T. regente        Termo regido 

REGÊNCIA DE ALGUMAS PALAVRAS 
• Assistir 
Ex.: Nos assistimos a um filme lindo. (no sentido de ver pede preposição)  
Ex.: A enfermeira assistiu o doente. (no sentido de dar assistência não pede preposição) 
• Aspirar  
Ex.: Carlos aspira ao cargo de gerente. (no sentido de desejar pede preposição) 
Ex.: Joana aspira o perfume da flor. (no sentido de cheirar não pede preposição) 
• Chamar  
Ex.: A mãe chamou o filho. (no sentido de convocar, não pede preposição) 
Ex.: Não gosto que me chame de pobre. (no sentido de rotular pede preposição) 
• Esquecer / Lembrar 
Quando não forem acompanhados de pronome oblíquo átono, pedem 
complemento sem preposição (objeto direto). 
Ex.: Esqueci o guarda-chuva. / João esqueceu o dia do aniversário. 
Quando forem acompanhados de pronome oblíquo átono, pedem complemento 
com preposição 'de' (objeto indireto): 
Ex.: Eu me esqueci do guarda-chuva / João se esqueceu do dia do aniversário. 
• Implicar  
No sentido de 'trazer como consequência', 'acarretar', exige complemento sem 
preposição (objeto direto): 
Ex.: Atitudes assim implicam punições. / Atraso no pagamento implica multa. 
No sentido de 'mostrar-se impaciente', 'demonstrar antipatia', exige 
complemento com a preposição 'com' (objeto indireto): 
Ex.: Sempre implicava com os colegas. / Não implique com seus irmãos. 

• Preferir 
Aqui temos um caso de verbo transitivo direto e indireto (V.T.D.I.), já que possui 
dois objetos (complementos), um direto, que não tem preposição, e outro 
indireto, que obrigatoriamente deve ter. veja como fica na prática: 
Ex.: A menina prefere chocolate a sorvete. / Eu prefiro frio ao calor. 

 
01. Leia este trecho de notícia: 

 
a) De acordo com as normas gramaticais a tirinha apresenta erro de regência. 
Diga qual é o erro e rescreva da forma correta. 
b) A fala do homem pressupõe algo sobre a mulher: explique isso. 
c) Você concorda com a fala do homem? Explique sua resposta. 

02. Leia o texto abaixo e complete os espaços com as preposições adequadas, 
podendo haver contrações (de+a=da; em+o=no; etc.). 

Números do lixo no Brasil 
A quantidade de lixo produzido semanalmente (XX) um ser humano são 

(XX) aproximadamente 5 Kg. O aumento excessivo da quantidade de lixo se deve 
(XX) aumento do poder aquisitivo e (XX) perfil de consumo de uma população. 
Em torno de 88% do lixo doméstico brasileiro vai (XX) o aterro sanitário. Apenas 
2% do lixo de todo o Brasil é reciclado!  
03. Complete as frases abaixo atribuindo termos regidos ao termo regente em 
destaque começando com as preposições: para, a, com, de, em, por, sobre. 
a) Atrevesse a rua e passe... 
b) As chaves estavam... 
c) O documento foi entregue... 
d) O menino brincava... 
e) A mulher agradeceu.... 
f) Nós sempre falamos.... 
g) As crianças sempre acreditam... 

h) Ele sempre se recorda... 
i) O suspeito escapou.... 
j) Aquelas pessoas sumiram... 
k) Nesse Final de semana eu vou... 
l) Eu gostava... 
m) Eu sempre viajo... 
n) Aqueles meninos não se interessam... 

04. Crie frases utilizando como termos regentes os seguintes verbos: 
a) pensar   b) voltar   c) custar   d) informar   c) pagar 


