


São sempre transitivos indiretos (exigem objeto indireto com a preposição a).

Ex.: Você obedeceu ao regulamento.
VTI OI

Os operários desobedecerão às suas ordens.
VTI OI
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Não mudam de sentido, mas podem ser transitivos diretos ou indiretos,
dependendo do tipo de objeto que apresentam.

a) São transitivos indiretos com a preposição a quando a referência é a gente,
pessoa.
Ex.: Nós pagamos ao vendedor.

Deus perdoa aos pecadores.
VTI OI
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b) São verbos transitivos diretos quando o objeto é coisa.
Ex.: Nós pagamos o material.

Eu jamais perdoaria seu erro.
VTD OD

Observação: Podem ser VTDI.

Ex.: Nós pagamos o material ao vendedor.
VTDI OD OI
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Esse verbo é transitivo direto e indireto. 
Preferir alguma coisa a outra coisa.

Ex.: Ele sempre preferiu o trabalho ao estudo.

VTDI OD OI
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Há certos verbos que, no uso popular, funcionam com uma regência e, no uso
culto, com outra. Nesse caso, a Gramática propõe como correto apenas o uso
culto.

São intransitivos e exigem a preposição a quando indicam lugar.
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Uso popular: Eu cheguei em casa cedo.
Uso culto: Eu cheguei a casa cedo.

Uso popular: O menino foi no jogo com o pai.
Uso culto: O menino foi ao jogo com o pai.
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O verbo namorar é transitivo direto. 

Ex.: Paulo namora Krysthiellen Nayara.

VTD OD
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a) No sentido de“mirar” e“pôr visto” é transitivo direto.

Ex.: O atirador visou o alvo.
VTD OD

O gerente visou o cheque do cliente.
VTD     OD
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b) Quando significa “ter como objetivo, pretender” é transitivo
indireto.

Ex.: Ele visa a uma promoção no emprego.
VTI OI
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Os verbos simpatizar e antipatizar são transitivos indiretos e
exigem a preposição com.
Atenção! Esses verbos não são pronominais.

Ex.: Não simpatizo com a ideia.
VTI OI

Antipatizamos com o diretor no primeiro dia.
VTI OI
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Questão 01 (FUVEST) 

Indique a alternativa correta:

A) Preferia brincar do que trabalhar.

B) Preferia mais brincar a trabalhar.

C) Preferia brincar a trabalhar.

D) Preferia brincar à trabalhar.

E) Preferia mais brincar que trabalhar.
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Questão 02
Assinale a oração correta quanto à regência verbal.

A) Os tolos admiram e obedecem os velhacos.

B) Agradeci o convite ao anfitrião.

C) Quero assistir esse filme.

D) Marcela namorou com todos os meninos de sua sala – é a famosa

menina rodízio.
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