


O conhecimento da regência correta de cada verbo
e de cada nome é função do uso.

Dessa forma, cada falante conhece a regência dos
verbos e dos nomes que fazem parte de seu
repertório usual.

É possível que o falante desconheça certas
regências da norma padrão pelo fato de elas não
ocorrerem no uso popular.
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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.

C
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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.

B
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Questão 03

Indique a alternativa incorreta quanto à regência do verbo “esquecer”:

A) Esqueci a fisionomia dela.

B) Esqueci-me da fisionomia dela.

C) Esqueceu-se da fisionomia dela.

D) Esqueci-me a fisionomia dela.

C
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Questão 04 (UPM - SP) 

A regência verbal está errada em:

A) Esqueceu-se do endereço.                       .

B) Não simpatizei com ele.                           .

C) O filme a que assistimos foi ótimo        .

D) Faltou-me completar aquela página.         .

E)  Aspiro um alto cargo político.

E
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De forma adequada, empregue à regência de cada verbo expresso a devida
preposição:

A) O filme * que assisti recebeu a melhor premiação durante o festival do ano
passado.

B) Confio que estejas lutando para conquistar o cargo * que aspiras.

C) Passada a tempestade, esta é a cidade * que chegamos.

D) Aquela é a garota * quem muito simpatizei.

E) Por favor, não altere a música * que mais gostei.

Questão 05
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Questão 05

De forma adequada, empregue à regência de cada verbo expresso a devida preposição:

A) O filme a que assisti recebeu a melhor

premiação durante o festival do ano passado.

B) Confio que estejas lutando para conquistar o

cargo a que aspiras.

C) Passada a tempestade, esta é a cidade a que

chegamos.

D) Aquela é a garota com quem muito simpatizei.

E) Por favor, não altere a música de que mais gostei.
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Questão 06

Assinale o erro de regência verbal.

A) Ele assistia com carinho os enfermos daquele hospital.                          .

B) Não quero assistir esse espetáculo.          .

C) Carlos sempre assistiu em Belo Horizonte..

D) Não deixe de assistir àquele jogo. 

B
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Questão 07

Há erro de regência verbal na opção seguinte:

A) Aspirou profundamente o forte odor do café.

B) Ela não pode visar o passaporte.             .

C) Todos visam uma vida de paz.            .

D) Ali as pessoas aspiravam à fama.
C
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Questão 08

Aponte a frase que apresenta incorreção de regência verbal.

A) Mário pagou o carro.                    .
B) A moça perdoou a indiscrição do colega.
C)  Antônio deixou de pagar o ajudante ontem.
D) Sua atitude implicará demissão.     .

C
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UERJ 2000 LP/LB

No meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Reunião. Rio de Janeiro: José Olympio, 1972.)
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Questão 04
Na segunda estrofe de seu poema, Drummond empregou duas vezes o verbo
“esquecer”.
No verso 5, a preposição “de” está explícita; no verso 7, subentendida.
Levando em conta o padrão culto de correção gramatical,
A) apresente um argumento sintático que justifique por que essas duas
regências estão corretas;
B) reescreva os versos 7 e 8, conforme as seguintes determinações:
– retire o advérbio de tempo;
– substitua o verbo “esquecer” por seu antônimo, mantendo o pronome.
Redija sua resposta numa única frase, com os termos da oração em ordem
direta.
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A) No verso 7, o complemento do verbo é uma oração (subordinada
substantiva objetiva indireta), enquanto no verso 5 o complemento é um
termo da oração (objeto indireto).

B) Lembrar-me-ei (de) que havia uma pedra no meio do caminho.

ou

Lembrar-me-ei (de) que uma pedra existia no meio do caminho.
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