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Chegar – Ir – Voltar – Dirigir-se

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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Namorar

O verbo namorar é transitivo direto.

Ex.: Paulo namora Krysthiellen Nayara.

VTD OD
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Visar

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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Simpatizar/antipatizar

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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Aspirar

1. (=absorver ou inalar) - transitivo direto.

Ex.: O rapaz aspirou o suave perfume que vinha da moça.

2. (= desejar ou almejar) - quando transitivo indireto.

Ex.: Todos aspirara a um bom emprego.
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Versos Íntimos

Vês! Ninguém assistiu ao formidável
Enterro de tua última quimera.
Somente a Ingratidão – esta pantera –
Foi tua companheira inseparável!

Acostuma-te à lama que te espera!
O Homem, que, nesta terra miserável,
Mora entre feras, sente inevitável
Necessidade de também ser fera.

Toma um fósforo. Acende teu cigarro!
O beijo, amigo, é a véspera do escarro,
A mão que afaga é a mesma que apedreja.

Se a alguém causa inda pena a tua chaga,
Apedreja essa mão vil que te afaga,
Escarra nessa boca que te beija!

Augusto dos Anjos ANJOS, A. Eu e Outras Poesias. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1998
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https://www.pensador.com/autor/augusto_dos_anjos/


Assistir

a) No sentido de oferecer assistência, ajudar, socorrer, emprega-se 

sem preposição.

 O diretor assistia os atores novatos.

b) No sentido de contemplar, olhar, ver, presenciar, emprega-se com a 

preposição a.

 Não assistimos ao espetáculo.
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Esquecer/lembrar

a) Não pronominais - VTD.

Ex.: Sempre esqueço o nome dela.

b) Pronominais – VTI e exigem a preposição DE.

Ex.:Lembro-me do nome dela com certeza.
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Onde você estiver, não se esqueça de mim
Com quem você estiver não se esqueça de mim
Eu quero apenas estar no seu pensamento
Por um momento pensar que você pensa em mim
Onde você estiver, não se esqueça de mim
Mesmo que exista outro amor que te faça feliz
Se resta, em sua lembrança, um pouco do muito que eu te quis
Onde você estiver, não se esqueça de mim
Eu quero apenas estar no seu pensamento
Por um momento pensar que você pensa em mim
Onde você estiver, não se esqueça de mim
Quando você se lembrar não se esqueça que eu
Que eu não consigo apagar você da minha vida
Onde você estiver não se esqueça de mim.
Fonte: Musixmatch
Compositores: Carlos Erasmo / Carles Roberto
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https://www.musixmatch.com/

