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É  a  relação sintática que se estabelece entre um  termo regente
(que exige outro)  e  o  termo regido (termo exigido pelo primeiro). 

Termo Regente sendo um verbo, a regência é verbal.
Ex.: Todos precisam de você.

Termo Regente sendo um nome, a regência é nominal.
Ex.: Tenho necessidade de ajuda.
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Regência de alguns nomes
adepto a

alheio a

ansioso para, por, de

apto a, para

aversão a, por

feliz de, por, em, com

favorável a

imune a, de

contente com, por, de
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a) No sentido de fazer carinho, é transitivo direto.
Ex.: A mulher agradava o filhinho.

VTD OD

b) No sentido de contentar, satisfazer, é transitivo indireto (exige objeto
indireto com a preposição a).

Ex.: O desempenho do time agradou ao técnico.
VTI OI
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a) com o sentido de ver exige preposição “A”: 
Ex.: Assistiremos ao filme hoje?

b) com o sentido de dar assistência não exige preposição:
Ex.: Sempre assistiu pessoas mais velhas.

c) com o sentido de pertencer exige preposição “A”:
Ex.: Assiste aos prejudicados o direito de indenização.

d) Com o sentido de morar pede a preposição “EM”.
Ex.: Todos assistem em Teresina?
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São  verbos intransitivos e pedem a preposição “a”:

Ex.: Chegamos ao local  que  foi indicado no mapa.

Ex.:  Todos irão ao cinema hoje.

Ex.: O bandido sempre volta ao local do crime.
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a) com o sentido de cheirar ou absorver não exige preposição:

Ex.: Aspirou todo o escritório.

b) com o sentido de pretender exige preposição:

Ex.: Aspirou ao cargo de ministro.
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a) Quando NÃO são pronominais , são VTD.
Ex.: Eu lembrei seu aniversário.

VTD OD
Jamais esqueceremos esse dia.

VTD OD
b) Quando pronominais, são VTI e pedem a preposição “DE”.
Ex. Eu me lembrei de seu aniversário.

Ex.: Jamais nos esqueceremos desse dia.
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