AUL A DE R E V I S ÃO 3
Regência
CONCEITO
Regência é o relacionamento entre o verbo ou o nome e seus complementos.
Verbos e Complementos
Intransitivo - não pede complemento.
Transitivo - pede complemento.
• Direto - não exige preposição.
Complemento: objeto direto.
• Indireto - exige preposição.
Complemento: objeto indireto.
Preposições: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás.
• Direto e indireto - pede dois complementos: um objeto direto e um objeto indireto.

Pronomes Pessoais como Objetos
ME, TE, SE, NOS, VOS

objeto direto ou objeto indireto

O(S), A(S)

só objeto direto

LHE(S)

só objeto indireto

ELE (S), ELA (S)

só objeto se preposicionado (indireto)

Principais Regências
Ajudar

TD

Ajudei o inválido.

Ansioso

TI

Está ansioso de (por,para) ir.

Anuir

TI (a,em)

Anuiu a(em) tais propostas.

Aspirar

TD (=respirar)
TI (a) (= desejar)

Aspiro o ar da montanha.
Aspiro a esse cargo.

Assíduo

em (e não a!)

É assíduo em solenidades.

Assistir

TD (=prestar assistência)
TI (a) (=ver)
TI (a) (=caber)

O médico assistiu o paciente.
Assistimos ao ﬁlme.
Assite a você esse direito.

Atender

TD ou TI (a)

Atenderam (a) teu pedido.

Atingir

TD

O atleta atingiu o limite.

Avisar, certiﬁcar,
cientiﬁcar, informar

TDI, com dupla regência: algo a alguém
ou alguém ou alguém de algo.

Avisei a José o perigo.
Avisei José do perigo.

Chamar

TD (=mandar vir)
TD ou TI (a)+predicativo com ou sem de (=denominar)

Chamei um médico
Chamei(a) José (de) ingrato.

Chegar, ir, sair, vir

TI, seguido de lugar com a preposição a (e não em!)

Chegou a São Paulo.
Fui ao Japão.

Comunicar

TDI(a)

Comuniquei o fato ao chefe.

Consentir

TI (em) (= concordar)
TDI (a) (=permitir)

Consentiu na decisão.
Consenti o aumento a todos.
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Consistir

TI (em; e não de!)

A prova consiste em dez itens.

Custar

TI (a) (=ser difícil)
TDI (a) (=causar)

Custou-me dormir.
Isso custou dissabores a todos.

Dignar-se

TI (de)

Dignou-se de responder-me.

Esquecer

TD
TI (de)

Ivo esqueceu os livros.
Esqueceram-se dos livros.

Faltar

TI (a) (=ausentar-se; inexistir)

Faltou a esse encontro.
Faltam a ele qualidades.

Impedir

TDI, com dupla regência: algo a alguém
ou alguém de algo.

Impediu o gesto a José.
Impediu José do gesto.

Implicar

TD (=acarretar); não admite em!
TI (com) (=antipatizar-se)

Isso implica nossa renúncia.
Sempre implica com colegas.

Lembrar

TD
TD (=fazer recordar)
TDI (=recordar, advertir)
TI (a); o sujeito é a coisa lembrada.

João lembrou o presente.
Seus olhos lembram meu pai.
Lembrei a Paulo a viagem.
Lembrou a João o presente.

Lembrar-se

TI (de)

João se lembrou do presente.

Obedecer

TI(a)

Obedeceu a seu instinto.

Pagar

TDI(a)

Pagou as dívidas a todos.

Perdoar

TDI(a)

Perdoou o erro ao infrator.
Não perdoai ao pai.

Precisar

TD (=determinar com exatidão)
TI(de) (=necessitar)

Precisei a hora da chegada.
Preciso de seus conselhos

Preferir

TDI(a); rejeita palavras de intensidade
(mais, mil vezes) e que ou do que.

Preﬁro você a ele.

Presidir

TD

Presidiu muitas reuniões.

Prevenir

TD(= evitar)
TDI(de) (=avisar)

A medida preveniu o caos.
Previni o operário do perigo.

Proceder

TI(a) (=realizar)

Procedeu ao início da festa.

Proibir

TDI, com dupla regência: algo a alguém
ou alguém de algo

Proibi a José o comentário.
Proibi José do comentário.

Querer

TD (=desejar)
TI(a) (=estimar)

Queremos teu sucesso.
O bom ﬁlho quer a seus pais.

Renunciar

TI(a)

Renuncio(a) este cargo.

Reparar

TD (=consertar)
TI(em,para) (=observar)

O mecânico reparou o carro.
Reparei em (para) seu gesto.

Residente, situado,
sito, domiciliado

Aceita a preposição em (e não a!)

Residente na rua Uruguai e
domiciliado neste estado.

Responder

TDI(a)

Respondeu a verdade a todas as perguntas.

Satisfazer

TD ou TI (a)

A resposta satisfez(a) todos.

Solicitar

TDI(de,a)

Solicitamos de (a) todos ajuda.

Suceder

TI(a) (=substituir)

O rei sucedeu ao tirano.

Visar

TD (=pôr o visto)
TI (a)(=objetivar) + inﬁnitivo, com ou sem a preposição

Visou o cheque.
Visava ao cargo de chefe.
A lei visa (a) resolver isso.
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I - Assinale as frases em que há erro de regência:
1. ( ) Assistimos um lindo ﬁlme.
2. ( ) Avisei-lhe da hora da reunião.
3. ( ) O chefe vai anuir nosso pedido.
4. ( ) A dívida atingiu ao montante de US$2.000.000,00.
5. ( ) Reclamava muito, mas ninguém o ajudava.
6. ( ) Ninguém aspira esse posto de almoxarife.
7. ( ) O pai assistiu-o nas horas mais difíceis.
8. ( ) Chamaram-lhe de desonesto.
9. ( ) José informou-lhe dos boatos.
10. ( ) O funcionário era assíduo ao trabalho.
11. ( ) Convidei-lhe para meu casamento.
12. ( ) Quando chegar no hotel, telefone.
13. ( ) O patrimônio consiste de cinco terrenos.
14. ( ) Ele não se dignou a responder-nos.
15. ( ) Custei a acreditar na sua inocência.
16. ( ) Esqueceu o livro sobre a mesa.
17. ( ) Não o consentirei de resolver o caso.
18. ( ) Quando iremos na empresa?
19. ( ) Desobedeceremos os dispositivos injustos.
20. ( ) Lembrei de suas palavras.
21. ( ) Alguém já pagou o pedreiro?
22. ( ) A revisão do projeto implica na diminuição de despesas.
23. ( ) A sala está precisando uma reforma.
24. ( ) Ninguém obedece o horário.
25. ( ) Preﬁro-lhe todos os seus amigos.
26. ( ) A mulher não perdoava o marido.
27. ( ) Não conseguia impedir ao sócio a liderança dos negócios.
28. ( ) O chefe faltou no encontro de empregados.
29. ( ) O gerente presidirá ao encontro de contadores.
30. ( ) O texto não a satisfez.
31. ( ) O apresentador procedeu o anúncio dos premiados,
32. ( ) A fábrica está situada à Rua dos Leões, 27.
33. ( ) Solicito de V.S.a o encaminhamento das amostras.
34. ( ) O homem visou o passaporte.
35. ( ) O empregado renunciou seu posto.
36. ( ) A empresa não respondeu o nosso pedido.
37. ( ) Despede-se o ﬁlho que muito a quer.
38. ( ) Prevenimos ao chefe que não voltaríamos.
39. ( ) Proíbo-lhe de sair sem autorização.
40. ( ) Os convidados reparavam as jóias da condessa.
41. ( ) Despede-se o amigo que muito lhe estima.
42. ( ) Pegou o dinheiro e depositou ele no banco.
43. ( ) Um presidente sucedeu o outro.
44. ( ) Eu ontem lhe vi.
45. ( ) Conquistei ela com muito esforço.
II - Preencha os espaços, se necessário, com a preposição adequada. Faça as combinações (de + o = do; em + a = na; etc.) e
contrações (a + a = à; a + as = às) eventualmente necessárias.
1. Vá até o sexto andar e peça _____ que me digitem imediatamente este relatório.
2. Ele preferia passar fome _____ pedir favores aos parentes.
3. Após proceder _____ várias sindicâncias, o gerente conseguiu identiﬁcar os autores desses desvios de material.
4. Ontem assistimos _____ duas palestras sobre poluição ambiental.
5. Parece que essas medidas não agradaram _____ a população.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Nosso trabalho visa _____ a integração da escola na comunidade.
Ele sempre aspirou ____ a direção dos negócios da família.
Sandra disse que preferia morrer ____ voltar à companhia do marido.
O medíocre aspira ____ confundir-se com os que o rodeiam.
A omissão do proprietário do veículo implica ____ sua responsabilidade pela infração.
Ao alcançar aquele posto, o bacharel contava apenas ____ vinte e cinco anos.
O Presidente informou ____ os reitores de que o assunto já estava sendo discutido.
O Presidente informou ____ os reitores que o assunto já estava sendo discutido.
Sei perfeitamente ____ onde Vossa Senhoria pretende chegar.
A língua evolui forçosamente, e isso implica ____ inovações.
Ele incumbiu seu irmão ____ a compra dos móveis para o apartamento.
Tito preferiu morrer ____ ceder.
O jovem assistia ____ todos os julgamentos, pois aspirava ____ as mesmas funções do pai.
Osório contava apenas ____ sete anos quando começou a acompanhar o pai em suas andanças de soldado.
Preﬁro o ataque frontal ____ as insinuações maldosas às costas.
Cientiﬁque ____ os candidatos ____ que as provas práticas serão realizadas na próxima quarta-feira.
Muita gordura não implica ____ saúde.
Não visamos ____ resultados imediatos.
Seus pais moram em Porto Alegre,____ a Praça da Matriz, 185 - ap. 600.
Ele queria ____ o aﬁlhado como se fosse um de seus ﬁlhos.
O diretor notiﬁcou ____ os alunos da demissão do chefe do departamento.
Precisamos de um chefe ____ cujas ordens todos obedeçam.
O cargo ____ que aspiras se conquista, não se ganha.
Há ofensas ____ que não se pode responder com palavras.
Vou apresentar-lhe a pessoa ____ cuja casa me hospedei.
Esta é a região ____ cujas riquezas o escritor se refere.
A regata internacional ____ que assisti revelou grandes valores do remo.
É pelo estudo que conquistarás o posto ____ que aspiras.
Já comuniquei ao diretor as ocorrências ____ que você se refere.
Ainda não conhecemos os motivos ____ que ele foi exonerado.
O jogo ____ que presenciamos foi movimentadíssimo.
Eram de aventuras os livros ____ que eu mais gostava.
Esteve aqui o rapaz ____ cujo irmão vendeste teu automóvel.
Foram infrutíferas as buscas ____ que procedemos.
A mesa ____ que nos sentamos ﬁcava no fundo do salão.
A cidade ____ que iremos possui ótimo clima.
Não aceite cargos sem avaliar as responsabilidades ____ que eles implicam.
A fazenda ____ que fomos ontem pertence a um tio de minha esposa.
Deu-me conselhos ____ que jamais me esquecerei.
Foram esses os fatos ____ que cientiﬁquei a direção.

III - Complete os espaços com o(s), lo(s), no(s), a(s), la(s), na(s), ou lhe(s), de acordo com a regência do verbo.
1. Cientiﬁque-____ de que deverão estar de volta amanhã.
2. Informe-____ que todos os ingressos foram vendidos.
3. Informamos-____ minuciosamente do plano da excursão.
4. Se minhas palavras não ____ agradaram, digam-me francamente.
5. Laura, você não quer que eu ____ acompanhe até sua casa?
6. Não tenha pressa, Cecília, pois eu ____ aguardarei.
7. Você pode ter certeza de que, nesta casa, todos ____ querem muito.
8. Informar- ____ -emos, por telefone, o resultado da votação.
9. Caso não ____ obedecerem desta vez, apele para medidas mais drásticas.
10. Avise-____ de que deverão apresentar-se em Porto Alegre amanhã.
11. Será que minha conversa não ____ atrapalha, Sérgio?
12. Paulo, se não ____ cumprimentei, foi porque não ____ vi.
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13. Se você quiser, eu ____ substituo amanhã, D. Cecília.
14. Gostaria de felicitar-____, meu amigo, pela sua brilhante exposição.
15. Quem foi que ____ autorizou a entrar nesta sala?
16. Quem ____ autorizou a entrar nesta sala?
17. Se encontrar a Lísia, avise-____ de que haverá reunião amanhã.
18. Incumbiram-____ de tarefas superiores às suas forças.
19. Ela não ____ amava, mas jamais ____ desobedecia.
20. Incumbiram-____ a manutenção da ordem no recinto.
21. Se vocês não comparecerem à formatura, creio que jamais ____ perdoarão.
22. Dirigimo-nos a Vossa Senhoria para convidar-____ a ser nosso paraninfo.
23. D. Isaura, se minha presença ____ incomoda, eu vou embora já.
24. Deixe-me seu endereço, Cecília, pois pretendo visitar-____nos próximos dias.
25. Pode ter certeza, Sr. Ricardo, de que todos____ prezam muito.
26. Seu problema, Dr. Otávio, é que todos____ odeiam nesta casa.
27. O estudo agrada ____ os alunos que querem progredir na vida.
28. Os excursionistas aspiravam ____ o perfume da mata ﬂorida.
29. Assisti, ontem, ____ um ﬁlme empolgante.
30. O governo assistirá ____ as populações ﬂageladas.
31. A jovem turista avisou o piloto ____ o perigo iminente.
32. A jovem turista avisou ____ o piloto o perigo iminente.
33. Cláudio jamais desobedeceu ____ as ordens de seus superiores.
34. Informe ____ os sócios das resoluções tomadas pelo Conselho.
35. O inspetor procedeu, nessa manhã, ____ a revisão costumeira.
36. Comunique ____ as candidatas o horário das entrevistas.
37. Já prevenimos os dirigentes ____ nossa decisão irrevogável.
38. Este curso visa ____ o aperfeiçoamento da redação administrativa.
39. Pedi aos colegas ____ que nos trouxessem sugestões.
40. O embaixador visará ____ todos os passaportes.
41. A atitude precipitada do colega implicará ____ problemas para todo o grupo.
42. Ele sempre aspirou ____ a posição de gerente.
43. Sempre preferi redigir a correspondência ____ datilografá-la.
44. As novas instalações da empresa situam-se ____ a Avenida Venâncio Aires, 901.
45. Se não obedecermos ____ as normas de trânsito, estaremos sujeitos a causar acidentes.
IV - Identifique os erros das frases abaixo:
1. Ontem, ﬁzeram dez anos que lhe conheci.
2. Falta, agora, dois minutos para a meia-noite.
3. Os guardas saíram alertas.
4. A greve dos empresários brasileiros e argentinos surpreenderam até os trabalhadores.
5. A mulher mesmo recusou tal tarefa.
6. Assistimos os jogos da arquibancada.
7. Conserta-se vários aparelhos nesta oﬁcina.
8. As cartas, os bilhetes, as anotações e as certidões deverão ser guardadas na mesma gaveta.
9. Trouxeste algum livro seu para eu ler?
10. Aquelas mulheres são destinadas tal pedido.
11. À partir de hoje, mudam-se as regras econômicas.
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12. Dirigiu-se à uma conhecida, mas não obteve resposta.
13. Deixe ele entrar, pois já mandei elas saírem.
14. Deixarei-me ao silêncio das noites.
15. Não namorei com ela por que faltou atrevimento e receptividade.
16. Desculpe-nos, prezados consumidores, mas a sessão de meias não estará aberto hoje.
17. Apenso, enviaremos todos os documentos.
18. Ao representante de cada turma caberá as inscrições.
19. Será adotado, para reparar os atrasos, medidas complementares.
20. Não dizia tudo que sabia nem perante aos juizes.
21. As camisas verdes-limão voltarão à moda.
22. A certidão de casamento veio anexado a outros documentos.
23. O bebê, as mulheres e as crianças foram salvas antes dos homens.
24. Talvez eu falarei isso.
25. Quando requisermos os documentos, peço-lhe urgência na realização.
26. Evite agredir a natureza, não a queira mal, não pise nas plantas.
27. Anexo, segue algumas fotos inéditas, que foram tiradas por ele e eu.
28. Aqui, faz-se entregas à domicílio.
29. O psicólogo recomendou ao paciente a prática da psicultura, ou seja, a criação de peixes.
30. Não se simpatiza com nossa idéia esses senhores.
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I - Assinale as frases em que há erro de regência:
1. –
2. X
3. X
4. X
5. –
6. X
7. –
8. –
9. X
10. –
11. X
12. X
13. X
14. X
15. X
16. –
17. X
18. X
19. X
20. X
21. X
22. X
23. X
24. X
25. –
26. –
27. X
28. X
29. X
30. –
31. X
32. X
33. X
34. –
35. X
36. X
37. X
38. –
39. X
40. X
41. X
42. X
43. X
44. X
45. X
III - Complete os espaços com o(s), lo(s), no(s), a(s), la(s), na(s), ou
lhe(s), de acordo com a regência do verbo.
1. O
2. LHE
3. LO
4. O
5. A
6. A
7. LHE
8. LO
9. LHE
10. O
11. O
12. O, O
13. A
14. LO

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

O
O
A
O
O, LHE
LHE
LHES
LO
A
LA
O
O
A
–
A
ÀS
DO
AO
ÀS
–
À
ÀS
DA
AO
–
–
–
À
A
NA
ÀS

IV - Identifique os erros das frases abaixo:
1. fizeram (fez), lhe (o)
2. Falta (Faltam)
3. alertas (alerta)
4. surpreenderam (surpreendeu)
5. mesmo (mesmo)
6. os (aos)
7. Conserta-se (Consertam-se)
8. guardadas (guardados)
9. seu (teu)
10. Aquelas (Àquelas)
11. À (A)
12. à (a)
13. ele (o), elas (as)
14. Deixarei-me (Deixar-me-ei)
15. com ela (a), por que (porque)
16. Desculpe-nos (Desculpem-nos), sessão (seção), aberto (aberta)
17. Apenso (Apensos)
18. caberá (caberão)
19. Será adotado (Serão adotadas)
20. aos (os)
21. verdes-limão (verde-limão)
22. anexado (anexada)
23. salvas (salvos)
24. falarei (fale)
25. requisermos (requerermos)
26. a queira (lhe queira), nas (as)
27. Anexo (Anexas), segue (seguem), eu (mim)
28. faz-se (fazem-se), à (em)
29. psicultura (piscicultura)
30. se simpatiza (simpatiza)
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