C URSO E XTE NSIV O
MÓDULO 5 – REGÊNCIA
A) 1. A 2. O, LHE 3. O 4. O 5. –LA, LHE 6. LHE, O 7. OS 8. O 9. LHE 10. O 11. O 12.O 13. LHE 14. –LO, -LO, -LO
15. O, O
B) Complete os espaços, se necessário, com a preposição adequada:
16.A 17. - 18.DE 19.DE 20. - 21. A 22.EM 23.A 24.NO/DO
C) 1. DA 2. DE A
12. DE OS 13. DOS
D)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

3. DO 4. DE AS 5. DE O
14. DE OS 15. POR O

6. DE A

25. -

26.DE

7. DE O

27. -

28. -

29. -

30.DE

8. DE A 9. DE A 10. DE OS

11.DE ELA

Considera regência verbal e posponha C ou E ao período, consoante esteja certo ou errado:
certo.
certo.
certo.
certo.
errado (sem o COM,pois NAMORAR é VTD).
certo.
certo.
certo.
errado (sem o EM,pois IMPLICAR, nesse sentido, é VTD).
certo.
errado (...VOU À FESTA ...).
errado (CHEGAMOS AO COQUETEL ...).
errado (... ABDICAR A ...).
certo.
errado (PAGUEI AO MERCEEIRO).
errado (... PERDOAR AOS DEVEDORES).
errado (PRESIDIR é VTD).
errado (DESOBEDECER AOS SUPERIORES – SEMPRE VTI).
errado: o verbo CUSTAR, nesse sentido, não admite sujeito animado, “GENTE”. O correto seria “ACREDITAR EM SUAS PALAVRAS
CUSTOU A NÓS” OU “CUSTOU-NOS”.
errado (AVISAR é VDTI; o correto seria ou “AVISEI-O DE QUE” ou “AVISEI-LHE QUE”).
errado (“PREFIRO TEATRO A CINEMA”).
errado (“NÓS SIMPATIZAMOS”, SEM O NOS).
errado (“ESQUECEU O NOME”, SEM O ME).
errado (ou “TU TE ESQUECESTE DE” OU “TU ESQUECESTE AS”).
certo.

E) 26) A 27) A

28) A

29) -

30) A/DE

31) A

32) A

33) A

34) COM

35) A

Q U ESTÕ E S D E V E S TI B U L AR E S
Veja a relação entre as palavras e suas preposições:
1) (A) -, (B) Certo!
(C) - , de

(D) a, -

(E) de, a

2) (A) Certo!

(B) –

(C) –

(D) de (linha 6)

(E) -

3) (A) de

(B) Certo!

(C) de, de

(D) de, -

(E) de, -

4) (A) de

(B) Certo!

(C) de

(D) de / em

(E) de
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5) (C) Essa questão associa TRAZER, que é VTDI, a LEVAR, também VTDI; os demais verbos são VTDS, não admitindo a preposição A,
presente em “ÀS RUAS”.
6) (C) Difícil questão de regência com pronomes relativos: o verbo posterior à lacuna é “ENCONTRAR PROVA”, então “PROVA” DE ou
PARA alguma coisa. Ademais, pela interpretação do texto, as “TAIS FORMAS DE INVERDADES SÃO CONSIDERADAS DESABONADORAS
PARA QUEM AS” DIZ”, ou seja, PROFERE.
Veja as regências:
7) (A) de

(B) de

(C) de

(D) Certo!

(E) de

8) (A) de

(B) –

(C) –

(D) Certo!

(E) -

9) (A) -

(B) –

(C) –

(D) Certo!

(E) de

10) (A) Certo!

(B) -, -

(C) -, -

(D) de, -

(E) de, -

11) (B) PRETENDER é VTD; portanto, usado sem preposição. O correto seria “PRETENDIA SER”.
12) (B) ASPIRAR, no sentido de QUERER é VTI, com a preposição A. O correto seria “ASPIROU AO TÍTULO”.
13) (D) AVISAR é VTDI, deve ter um objeto direto e o outro indireto. As duas versões corretas seriam ou “AVISEI-LHE QUE” ou “AVISE-O DE QUE”.
14) (B) O correto seria “PREFERIA MORRER A TRAIR” (“PREFERIA ANTES” é redundância!)
15) (C) “OBEDECER” é sempre VTI, com a preposição A. O correto seria “OBEDEÇO AO REGULAMENTO”.
16) (C) “ACORDAR” é VTD, sem preposição; portanto, não admite o pronome LHE como complemento, pois este exerce a função de
OBJETO INDIRETO. O correto seria “EU O ACORDO”.
17) (A) O próprio enunciado fornece a resposta, utilizando o verbo “OBEDECER” corretamente como VTI. É “OBEDECE AO PADRÃO”.
18) (I) Errado: “VISAR” é VTI, com a preposição A. o correto seria “VISANDO APENAS AOS SEUS PRÓPRIOS INTERESSES”. (II), (III), (IV) Certos.
Letra A
19) Veja as correlações:
(A) ... dúvidas de que (B) o escravo ama o seu senhor e lhe obedece (C) prefiro estudar a trabalhar (D) o livro a que te referes ...
(E) Certo!
20) Veja as correlações:
(A) “Visei um passaporte” (VISAR, nesse sentido, é VTD)
(B) “Aspirei um passaporte” (ASPIRAR, nesse sentido, é VTD)
(C) “Perdôo os teus erros” (PERDOAR, nesse sentido, é VTD)
(D) Certo!
(E) “EU O VI” (VER é VTD)
21) (D) OBEDECER é sempre VTI com a preposição A. O correto seria “OBEDECEMOS SEMPRE AO QUE MAIS ...”
22) (E) PREFERIR não admite MAIS ou ANTES (redundâncias) e é VTI, com a preposição. ASSISTIR, nesse sentido, e IR têm a mesma regência.
23) Veja as correlações:
(A) “PROCEDEU-SE AO INVENTÁRIO”. (B) Certo! (C) “PROCEDEM DOS NEGROS, DOS ÍNDIOS E DOS PORTUGUESES”.
(D) “O INQUÉRITO A QUE SE PROCEDEU” (E) “O SECRETÁRIO PROCEDEU À LEITURA”.
24) (C) “ASSISTIR”, nesse sentido, é VTI; portanto, não poderia ser usado na voz passiva analítica. O correto seria usar a frase na voz ativa
(“VINTE E DOIS JOGADORES ASSISTIRAM...”).
25) Veja as correlações:
(A) Eu O vi.
(B) Aspirei O perfume.
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26) Veja os sentidos:
(A) OUTORGAR VTD = CRIAR / OUTORGAR VTI = IMPOR (B) DE 25 = com MAIS de 25 / Com 25 = idade EXATA de 25
(C) Valor acima de 100 mil / Diferença de valor de 100 mil (D) Patamar de 22 / Diferença de 22 (E) Certo!
27) (D) A expressão ORIUNDO, ou seja, ORIGINADO, VINDO DE, não admite a preposição EM, apenas DE.
28) (D) A diferença entre o emprego de O e LHE é uma pergunta objetiva sobre a regência do verbo empregado. Ele é VTD ou VTI?
QUERER BEM, VTI; portanto, LHE; OBEDECER, VTI; portanto, LHE; SUCEDER, VTI; portanto LHE; ESPERAR, VTD; portanto O.
29) (B) Grande questão sobre uma das funções do pronome LHE: função secundária, mas presente no português culto. Na frase do
enunciado, LHE equivale à expressão DELE. Na verdade, acompanha o substantivo CARGO (“... CUSTOU O CARGO DELE”) e é um
adjunto adnominal. Em todas as alternativas, excetuando-se B, o pronome acompanha verbos, equivale à expressão A ELE e é
OBJETO INDIRETO.
30) (D) O (VER, VTD); MIM (função de complemento); EU (função de sujeito); LHE (OBEDECER, VTI); ME (objeto direto de DEIXAR).
31) (A) O correto seria “SEMPRE SIMPATIZEI COM VOCÊ”, sem o ME.
32) Veja as correções:
(A) certo! (B) COM que não concordo (C) EM que todos mais confiam
(D) A que aspiras (E) EM cujas palavras todos cremos
33) (C) Se a preposição empregada ANTES do pronome relativo (QUE) tem origem em um verbo POSTERIOR a ele, e se MANIFESTAR é
VTD, a preposição DE está mal empregada.
34) (B) PRESCINDIR (= DISPENSAR) é VTI, com a preposição DE. E a ideia de posse (“colaboração de alguém”) exige o pronome relativo CUJO.
35) (E) ASSUSTAR-SE é VTI, mas com a preposição COM.
36) (D) REFERIR-SE é VTI, mas com a preposição A. E a ideia de posse (“marido de alguém”) exige o pronome relativo CUJO.
37) (D) Veja as relações: SE REFERIU – A / SE LEMBRARAM – DE / ASPIRAS – A / GOSTOU – DE / ASSISTIMOS – A
38) (D) JUSTIFICAR-SE é VTD. Se o verbo não exige preposição, nenhuma delas pode aparecer antes do pronome relativo.
39) (E) REFERÊNCIA exige a preposição A. O correto seria “A QUE A SOCIOLOGIA DA CIÊNCIA DECERTO FARÁ REFERÊNCIA”.
40) (E) A locução DEVE SER AMPLIADA não admite preposição (AMPLIAR é VTD). O pronome relativo QUE deve vir desacompanhado.
41) (C) APRECIAR é VTD; nenhuma preposição pode anteceder o pronome relativo QUE.
42) (A) LEMBRAR-SE, em função da expressão SE, exige a preposição DE, colocada antes do pronome CUJO: “... DE CUJO ENREDO NÃO
ME LEMBRO MAIS”.
43) (D) INFORMAR é VTDI; deve ter um objeto direto de outro indireto. As alternativas A e B apresentam DOIS objetos indiretos: em E,
DOIS diretos; em C, ocorre um emprego ERRÔNEO de crase antes de masculino.
44) (D) GOSTAR é VTI, exigindo a preposição DE, que deve ser colocada antes do pronome relativo QUE. Como decidir qual a lacuna
correta? A palavra QUE só será pronome relativo se for substituível pela expressão O QUAL e variações e estiver antecedida por um
substantivo. (“FIZ A SOBREMESA DA QUAL VOCÊ DISSE QUE GOSTA”).
45) (E) RENDER-SE é VTI. Então, “A CUJO PODERIO VOS RENDEIS”.
46) (E) OBEDECER é VTI, com a preposição A; TRATAR, VTI, com a preposição DE. As alternativas C e D apresentam empregos errôneos
de crase.
47) (C) Com a expressão DEVE SER RESPONSÁVEL, a preposição correta é POR.
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48) (E) Veja as relações: SE ENCONTRA – EM / ASPIRAM – A / SONHAMOS – COM / FORAM FEITAS – A / NOS DIRIGIMOS – PARA
49) (A) Veja as correlações:
PASSAMOS – POR / CONFIAR – EM / NOS VALER – DE / PODEMOS VER A VIDA – ATRAVÉS / SITUAÇÕES – EM
50) (D) A expressão AFASTAR-SE é VTI, com a preposição DE; SONHAR, também VTI, utiliza a preposição COM.
51) Veja as correções:
(A) PREFERIU – A

(B) Certo!

(C) ASPIRADO – A (liderar)

(D) CHEGOU – A (um ponto)

(E) GARANTEM – VTD (que)

52) (A) Veja as correlações:
SE CONSEGUEM – VTD / DAR MUITA ATENÇÃO – A / VIVER – EM (no qual / onde) / SONHAMOS – COM
53) (D) No português coloquial, é comum a omissão de preposição antes da palavra QUE.
54) (B) INFORMAR é VTDI, com objeto direto e indireto. Nessa frase, LHES e DE caracterizam o objeto indireto. As duas versões corretas
seriam ou “INFORMOU-OS DE QUE” OU “INFORMOU-LHES QUE”.
55) (A) CUMPRIMENTAR é VTD, ou seja, usado sem preposição. O correto seria “QUEREMOS CUMPRIMENTÁ-LO”.
56) (C) Veja as correlações:
SE REFERIA – A/ É RESERVADA – sem preposição/ ÁREAS – EM (nas quais / onde)/ FALTAM – A / PASSA – POR
57) (D) VISAR, nesse sentido, é VTI, com a preposição A. O correto seria “VISA AO CARGO”.
58) (I) Certo: como se trata de um diálogo, a omissão do pronome LHE, que se refere a um dos personagens presentes, não provocaria
mudança de sentido – só há dois personagens no quadrinho.
(II) Errado: O correto seria “DIZER A VOCÊ”. Trata-se de um diálogo (ver I).
(III) Errado: A frase permaneceria idêntica, pois DIZER e ANUNCIAR ambos são VTDI. O LHE ainda deveria ser usado. Letra A
59) Veja as correções:
(A) “DE QUE FOI PUBLICADO” (B) Certo! (C) “... MUNDO, INDICA O PROGRAMA”
(D) O “PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS, CUJO RELATÓRIO...” (E) ONDE é empregado apenas para LOCAIS.
60) (I)
(II)
(III)
(IV)

Certo: a frase seria “PAVOR À COROA” (no masculino, “PAVOR AO REI”, por exemplo).
Certo: os substantivos DESTRUIÇÃO e REPRESSÃO pedem a preposição DE.
Certo: ambos os adjetivos, NECESSÁRIO e INDISPENSÁVEL, pedem a preposição A.
Errado: “MANUTENÇÃO” vem MANTER, ou seja, FICAR, PERMANECER; e a preposição deveria ser retirada: SE FAMILIARIZADO
utiliza a preposição COM; CONHECIDO é VTD. Letra C

61) Veja as relações:
(A) DE – PROBLEMA (substantivo) (B) Certo: EM – DESPERDIÇAMOS (verbo)!
(C) DE – COSTUME (substantivo) (D) DE – HÁBITO (substantivo) (E) DO – EFEITO (substantivo)
62) (B) Questão que trabalha, de forma muito útil, a diferença de sentido que troca de regência podem provocar: “QUERER A DIVERSÃO DE
SEU ÍDOLOS” quer dizer “QUERER PARA SI UMA DIVERSÃO SIMILAR”, não exatamente a MESMA dos seus ídolos, como se COMPARTILHADA
com eles. Para o verbo ENCONTRAR manter esse sentido, a frase deveria ser “ENCONTRAM A DIVERSÃO NOS SEUS ÍDOLOS.
63) Veja as correções:
(A) ciente DE que, O espera, SEJA (B) Certo!
(C) ciente DE que, SEU esforço, SEJA (D) O espera

(E) O espera, SEU esforço

64) (A) DESMENTIR é VTD, sem preposição: “A RESTRIÇÃO (como “O PEDIDO”), A artigo; “À MARSELHA” (= AO HINO), À craseado; “A
NAÇÕES”. Quando o A estiver no singular e a palavra seguinte no plural, ele será apenas preposição, pois não há artigo presente;
portanto, não haverá crase.
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65) “FUNÇÃO SINTÁTICA” diferente terá a palavra que receber uma preposição de uma ORIGEM DIFERENTE. Veja as correlações:
(A) certo: DA (função: objeto direto) - tirando (verbo)
(B) DO (função: adjunto adnominal) - beleza (substantivo)
(C) DA (função: adjunto adnominal) - fases (substantivo)
(D) DE (função: adjunto adnominal) - casa (substantivo)
(E) DE (função: adjunto adnominal) - sentido (substantivo)
66) (I) Certo: ambos os verbos são VTD.
(II) Errado: ambos os verbos admitem a preposição COM.
(III) Certo: HAVIA é um verbo impessoal, ou seja, nesse sentido, está sempre no singular; EXISTIA, na mesma posição, teria como
sujeito, “O PREVISÍVEL APOIO”, também singular. Letra D
67) (B) Veja as regências: ESTAR DISPOSTA A, DISPOMOS DE.
68) (D) (F) “PRONOME REFLEXIVO” deve substituir, referir-se, precisamente, ao sujeito da frase. Portanto, “nos” só pode ser pronome
reflexivo se o sujeito da sua oração for NÓS. O sujeito de “NOS DOMINE” é “ESSA PREOCUPAÇÃO PUNGENTE”.
		
(V) Veja o sentido: “JORREM DA SUA MENTE” ou “JORREM DA MENTE DELE”.
		
(F) Veja bem a expressão COMPREENSÃO: sem o pronome NOS, a frase muda de sentido, mas ainda pode ser compreendida...
		
(V) O verbo ESCAPAR admite ambas as regências, A ou DE.
		
(V) As formas originais são DIVIDIR e O. Resultado: DIVIDI-LO.
69) (I) Certo: ambos os verbos admitem a mesma regência, A.
(II) Certo: ENVEREDAR-SE é VTI, com a preposição POR; PENETRAR é VTI, com a preposição EM.
(III) Certo: FUGIR admite ambas as regências. Letra E
70) (I) Errado: as locuções de tempo (no momento EM que, no dia EM que, na hora EM que) exigem a preposição EM.
(II) Certo: PASSAR está sendo usado com a preposição POR; se substituído por SOFRER, a preposição deveria ser retirada – SOFRER
é VTD. OBS: “MUDANÇA ADICIONAL” não quer dizer “ACRESCENTAR ALGO”, e sim apenas uma mudança a mais.
(III) Errado: CONVICÇÃO é usado com a preposição DE. Letra B
71) Veja as correções:
(A) O sentido está mantido. Os defeitos e a força lírica são da obra.
(B) Frase ambígua: os defeitos são do poeta?
(C) Frase ambígua: os defeitos são do poeta?
(D) Regência mal empregada: seria sem o COM.
(E) O sentido está alterado: não é a obra que supera todos os defeitos, e sim a força lírica.
72) (A) Veja as correlações: ESTÁ SUBMETIDO – A / ULTRAPASSEM – VTD / EXPLIQUEM – VTD / TEORIA – DE
73) (I) Certo: correção da frase para um nível mais culto.
(II) Errado: se a preposição vem de origens diferentes ( SEGUIDA, adjetivo, e FALANDO, verbo), as funções sintáticas serão diferentes.
(III) Certo: “AUTORIA” pode, nesse caso, ser entendido como “POSSE”. Letra D
74) Veja as relações:
(A) DE - MITO (substantivo) (B) SOBRE - INFLUÊNCIA (substantio)
(D) DELA - INTERESSE (substantivo) (E) DA - CUIDAVA (verbo)

(C) DO - DOMINAÇÃO (substantivo)

75) Veja as relações:
(A) ESCAPOU A, VULNERÁVEL A; portanto, FUGIU A e SUSCETÍVEL A.
76) (A) Vejas as relações: ALIAR A, INSERIR-SE EM, PRÓXIMO A
77) (D) DESENCADEAR é VTD.
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78) (I) Certo: é a regência de PARECER.
(II) Certo: SOFRER é VTD; o LHE é adjunto adnominal, e não abjeto indireto.
(III) Errado: SUPORTAR é também VTD, mas o LHE não acompanha o verbo (ver II). Letra D
79) (I) Certo: a preposição dá ideia de “instrumento”.
(II) Errado: ESTAR é EM; DEFRONTAR-SE é COM
(III) Errado: a frase seria “ESTRANHOS À SAÚDE” (=AO CORPO). Letra A
80) Essa questão aborda um misto de regência e ortografia. Veja os comentários:
(1) Certo: ao receber o pronome pessoal oblíquo O (e suas variações de feminino e plural), os verbos no infinitivo perdem a letra
R final; se terminados em A, E e O, passam, por serem oxítonas, a ter acento.
(2) Certo: é o papel do pronome pessoal oblíquo O, complemento verbal, mais precisamente, objeto direto (“transformar” é VTD).
(3) Errado: os pronomes O e LHE não são compatíveis, já que o primeiro é objeto direto e o segundo, objeto indireto. Nenhum
verbo podemos aceitar ambos.
(4) Certo: releia 1.
(5) Certo: afirmativa sutil, pois a colocação do pronome nesse formato é realmente a forma culta e corresponde ao que se usa na
fala (O = ELE); é claro, porém, que usar ELE nessa colocação na escrita não é correto. Letra A
81) (E) Questão de raciocínio bastante simples: os três verbos do enunciado estão sendo usados sem preposição; são VTDs; os verbos
sugeridos na substituição usam, todos, a mesma preposição, A.
82) Questão apenas de atenção. Veja as mudanças necessárias:
(I) Certo: as expressões seriam “tanto do recesso” (ls. 7 e 8), “quanto do tumulto” (l. 8), “tanto da morada”, “como do sertão” (l. 9).
(II) Certo: a frase seria “fazer menção ao episódio” (l. 22).
(III) Errado: ambas as expressões utilizam a mesma regência, DE; não haveria, portanto, mudanças. Letra D
83) (D) Veja as justificativas: na linha 15, a referência é a palavra “vizinhos”, cuja relação com “rostos” é de posse, função específica do
pronome cujo (onde refere-se a “lugar”); “mostrar”,neste contexto, é VTDI: “o lençol e as fronhas” são o OD; então, para completar
a regência, é necessário o OI, função do pronome LHE; no terceiro caso, temos uma exigência de preposição mais elaborada: a
regência presente está relacionada ao verbo posterior à lacuna, “bordara”; a frase seria “bordara o nome dele em algum lugar”. O
pronome relativo tem a função de adjunto adverbial de lugar (pense que a expressão EM QUE poderia ser substituída pelo pronome
ONDE). Letra D
84) Questão tradicional de regência. Veja as justificativas: I está certa, pois o pronome lhe exerce a função de objeto indireto, resultado
da regência do verbo impunham, linha 6; II está errada: embora gramaticalmente seja possível inserir o pronome lhe, isso causaria
uma leitura indesejável no contexto (o pronome retomaria, erroneamente, a palavra “ianque”, linha 21); III está correta: a introdução
do pronome relativo “cujo”, que apresenta ideia de posse, substituiria perfeitamente a preposição de, desde que houvesse um verbo
posterior (os pronomes relativos introduzem orações). Letra D
85) Questão de regência e concordância, nominal e verbal: na linha 02, são necessários a regência nominal de em função de em torno,
e o pronome no feminino, a qual, para concordar com sepultura, linha 01; na linha 05, a palavra meio, como adjunto adverbial de
intensidade, não varia; na linha 44, o núcleo do sujeito é o cheiro, linhas 44 e 45, portanto “faltava” no singular. Letra B
86) É bom salientar que a pergunta é se haveria mudanças: em 1, certa, a preposição em, de numa, linha 04, sairia, já que ostentar é
VTD; em 2 não haveria mudanças: atribuir e conceder são ambos VTDI, com a preposição a, linha 15 (a que); em 3, também não:
lembrar-se utiliza a preposição de, linha 22 (de que), e têm memória. Letra A
87) Veja as justificativas: I está certa: a substituição mantém o sentido e o emprego da crase; II está errada: ocorreria mudança de
sentido - a situação seria delicada entre os imigrantes e os países; III está errada: a expressão correta é FAZ COM para ter esse
sentido.
Letra A
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88) A questão exige a identificação correta da origem das preposições acompanhando pronomes relativos nas respectivas lacunas.
Veja as regências: na linha 15, o pronome acompanha o verbo “existe”, na linha 15, intransitivo, portanto sem preposição; na linha
16, o PR acompanha uma locução do mesmo verbo “existir” (“deveria existir”, linha 16), seguindo sem preposição; na linha 20, a
regência é nominal: “experimentar uma necessidade DE”, linhas 20 e 21; na linha 59, apesar da alteração para o PR “cujo” (indicando,
corretamente no contexto, posse), o raciocínio não se altera, e a regência torna a ter origem nominal: “carecer da sensibilidade
necessária PARA”, linhas 60 e 61. Letra A
89) Veja os erros: em I, certa, a alteração da concordância verbal - mudança do sujeito - leva ao ajuste de referência do pronome de
vós-vosso para tu-teus; em II, errada, duas situações prejudicam essa troca: uma leve ambiguidade (entre “aviação” e “floresta”),
mas, sobretudo, a permanência do artigo A antes de virgindade”, linha 9 (teríamos a seguinte frase nas linhas 8 e 9: “destruir a sua
A virgindade”); em III, errada, no contexto, “respectivos” significa que cada “emissário” estaria agindo na sua cultura, e não com os
outros emissários, como “mútuos” poderia levar a entender. Letra A
90) Veja as justificativas: na linha 05, “sentir” é VTD, e a função de OD é desempenhada pelo pronome A, que, na presença da letra -m,
vira NA; na linha 40, “esquecer” (sem os pronomes ME, TE, SE, NOS e VOS) é VTD, e o pronome A, na presença da letra R, vira LA; na
linha 48, “responder” é VTI (A alguém), e o pronome correto é LHE. Letra E
91) Veja os erros: Veja as justificativas: em I, errada, o correto seria “do que” (desconfiar pede a preposição DE); em II, certa, a regência
presente na frase “EM”, do adjunto adverbial, seria mantida; em III, certa, “agarrar” exige a preposição A, e “proteger-se”, COM.
Letra D
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C URSO E XTE NSIV O
MÓDULO 5 – REGÊNCIA
E X E RC Í C I O S
1)
2)
3)
4)
5)
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)
46)
47)
48)
49)
50)

... AMAVA A TERRA EM QUE VIVIA E LUTAVA POR ELA ...
... CONSCIENTIZAR DE QUE ...
... TAMBÉM COM OS POBRES DOS QUAIS ...
... DÚVIDA DE QUE ...
NO MOMENTO EM QUE ...
... IMPRESSIONAR O CONSUMIDOR ...
... PERANTE OS FATOS ...
... SÃO NECESSÁRIAS PROVAS DE QUE ...
... MÚSICAS DE QUE GOSTO ...
... DA FORMA COMO (OU PELA QUAL)
... VOLUME EM QUE...
... CHEGAR A UM ...
... QUALQUER LUGAR A QUE SE IA, À PRAIA, AO SUPERMERCADO, À RUA ...
... ESTADO DE ESPÍRITO EM QUE ...
... APREÇO POR UM DETERMINADO TIPO DE CANÇÃO OU AVERSÃO A ELA ...
O QUE NESTA OBRA REALMENTE ME MARCOU FOI O PROTAGONISTA ...
... O MODO COMO ...
... FATORES A QUE ...
... COMEÇAMOS A ESTUDAR ..., ... NOS É DADA COMO TAREFA ...
NAS PRIMEIRAS VEZES EM QUE ...
... AO MESMO TEMPO EM QUE ...
... DA QUAL ...
... À QUAL TIVEMOS ..., COM A QUAL TIVEMOS ...
... AFETANDO O SEU ...
... CHEGANDO AO LOCAL ...
... USAMOS EXPRESSÕES ...
... EXPLIQUEI-LHE ...
... EM SE TRATANDO ...
APESAR DE ESSE VOCÁBULO ..., ... AS PESSOAS COM QUE (COM QUEM) ...
... APÓS ESSE EPISÓDIO ...
... COM A QUAL ...
... NO QUAL ELA É UTILIZADA ...
DE (DO) NOSSO COTIDIANO ...
... NAS VEZES EM QUE ...
... RISCO DE A EXPRESSÃO ...
... ADQUIRIMOS UMA GRANDE QUANTIDADE ...
... DE QUE A OBRA REFERIDA FAZ PARTE ...
... ESQUEÇA A MINHA FELICIDADE ... / ... ME ESQUECIA DA MINHA FELICIDADE ...
... PESSOA DE QUE GOSTAMOS ...
... INFLUENCIAR NOSSAS VIDAS ...
... DE QUE NÃO GOSTARIA DE FAZER PARTE ... / ... É O DOS DROGADOS ...
... NA QUAL CURSO MEDICINA ...
... CONCLUSÃO DE QUE ...
... OPORTUNIDADE DE ...
... ADAPTARAM SUAS RAÍZES AO NOVO MUNDO ...
... DE QUE GOSTEI ...
... A QUE ESTAMOS ACOSTUMADOS ...
... IMPLICA UMA REFLEXÃO ...
... DE QUE O HOMEM SE VALE ...
... EM MATEMÁTICA, EU ESTAVA BEM ...
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