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Regência Verbal 
 
1. Observe o enunciado a seguir: “A gente nunca esquece do aniversário de um amigo.” 
Segundo a norma culta da língua, ele se apresenta de maneira correta? Em caso negativo, 
corrija-o. 
 
 
2. Complete as lacunas a seguir com a forma correta: 

a) Vou _____ São Paulo. (em/a) 
b) A comida caiu ____ chão. (no/ao) 
c) Moro _____ Brasília. (em/a) 
d) Chegue _____ casa. (a/em) 
 
 
3. Observe o verbo que se repete: "aspirou o ar" e "aspirou à glória". Tal verbo: 

a) Apresenta a mesma regência e o mesmo sentido nas duas orações 
b) Embora apresente regências iguais, ele tem sentido diferente nas duas orações 
c) Poderia vir regido de preposição também na primeira oração sem que se modificasse o 

sentido dela 
d) Apresenta regência e sentidos diferentes nas duas orações 
e) Embora tenha o mesmo sentido nas duas orações, ele apresenta regência diferente em 

cada uma delas 
 

 
4. Complete os espaços corretamente, explicando a sua escolha: 

a) Quero muito _____ meus amigos. (aos/os) 
b) O homem visou _____ alvo. (o/ao) 
c) Agradeci _____ ela o convite. (para/a) 
d) Eles desobedeceram _____ leis de trânsito. (as/às) 
 
 
5. Assinale a oração correta quanto à regência verbal. 

a) Os tolos admiram e obedecem os velhacos. 
b) Agradeci o convite ao anfitrião.  
c) O ensino deve visar o progresso social. 
d) Maria namorou com todos os meninos de sua sala. 
e) Meu pai custou a chegar ontem à noite. 

 
 
6. Assinale a alternativa correta quanto à regência, corrigindo as demais. 

a) Fomos ao cinema e assistimos um filme. 
b) Prefiro trabalhar do que estudar. 
c) Iremos para o Rio de Janeiro nas próximas férias. 
d) Ele está curioso em saber a resposta. 
e) Ele aspira a um cargo de chefia. 
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7. Explique a diferença entre os dois enunciados a seguir:  

I. Minha família sempre assistiu o Lar dos Velhinhos. 
II. Minha família assistiu ao documentário.  
 
 
8. Assinale a alternativa que completa convenientemente as lacunas abaixo: 
Não ____ conheço o suficiente para entender seus motivos, mas aviso ____ de que não ____ 
perdôo a traição. 

a) lhe; lhe; lhe 

b) o; o; o 

c) o; lhe; o 

d) lhe; lhe; o 

e) o; o; lhe 
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Gabarito  
 

1. Não, pois apresenta erro de regência. Para que seja corretamente escrito, poderia 
apresentar duas formas: “A gente nunca esquece o aniversário de um amigo.” (Quem 
esquece, esquece algo); ou “A gente nunca se esquece do aniversário de um amigo.” 
(Quem se esquece, esquece-se de...) 

2. a) a 
b) ao 
c) em 
d) a 

3. D 
4. a) aos; pois o verbo “querer” com o sentido de “ter afeição”, “estimar” é transitivo indireto. 

b) o; pois o verbo “visar” com o sentido de “mirar” é transitivo direto. 
c) a; pois o verbo “agradecer” rege a preposição “a”. 
d) às; pois o verbo “desobedecer” é transitivo indireto. 

5. B 
6. E 

a) Fomos ao cinema e assistimos a um filme. 
b) Prefiro trabalhar a estudar. 
c) Iremos ao Rio de Janeiro nas próximas férias. 
d) Ele está curioso para saber a resposta. 

7. No enunciado I, o verbo “assistir” é transitivo direto e tem sentido de “ajudar”, “auxiliar”. Já 
no enunciado II, o verbo “assistir” é transitivo indireto e tem sentido de “ver”, “presenciar”. 

      8. E 


