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Implicar

1. (=causar, acarretar) - VTD.

Ex.:Esta decisão implicará sérias consequências.

2. (=embirrar, ter implicância) – VTI e preposição com.

Ex.: Ela implica com a sogra o tempo todo.
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Pagar/Perdoar

a) Para coisa,  é VTD.

EX.: Ela pagou a conta do restaurante.

b) Para pessoa, é VTI com a preposição A.

Ex.: Perdoou a todos.

c) Para coisa e pessoa, é VTDI.

Ex.: Não paguei o carro ao banco.
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Perdoa
(Paulinho da Viola)

Meu bem, perdoa
Perdoa meu coração pecador
Você sabe que jamais eu viverei
Sem o seu amor
Ando comprando fiado
Porque meu dinheiro não dá
Imagine se eu fosse casado...
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CHEGAR e IR

 São verbos intransitivos (pedem a preposição A);

 Vêm, normalmente, acompanhados de adjuntos adverbiais

de lugar.

Ex.: Estou chegando a seu lar por meio do Canal Educação.

Ex.: Chegarei ao sítio após as 20h .

Ex.: Vou ao curso de português com meus amigos.

Ex.: Todos irão ao teatro depois que tudo passar.
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AONDE – Usa-se sempre que o verbo pedir a preposição A.

Ex.:   Aonde você foi ontem? 
ONDE – Usa-se sempre que o verbo não pedir a preposição A.

Ex.: Você estava onde?
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Dança da Vassoura

(Molejo)

Diga aonde você vai, que eu vou varrendo (bis)

Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo (bis)

Oh menininha eu sou seu fã

(Oh menininha eu sou seu fã)

Danço contigo até de manhã

(Danço contigo até de manhã)
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O FIM
Altemar Dutra

Por onde tu andares,
Na certa encontrarás,
Em tudo uma lembrança,
Do que ficou pra traz,
De um amor, que era lindo,
E a vida fez morrer,
E agora só nos resta,
Lembrar, nada mais,
As estrelas que eram nossas,
Até nem brilham mais,
As rosas, só espinhos,
Ferindo ainda mais

E a cada momento,
Sentimos solidão,
E os nossos corações,
A sofrer, a chorar.
Chorando amor estamos,
De tudo a nos lembrar,
O quanto nos amamos,
Como se deve amar,
Para nós a esperança,
Parece que morreu,
E do amor só restou,
Para nós,
O adeus....
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Questão 01
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
26



Questão 02
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.

D
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Questão 03

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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Questão 04
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.
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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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07. Aponte , caso haja, algum erro de regência verbal.
O VERBO ASSISTIR EXIGE A PREPOSIÇÃO “A” E AS PALAVRAS TELA E 
TEMPERATURA ACEITAM O ARTIGO “A”. PORTANTO HAVERÁ CRASE 
ANTES DE TELA E ANTES DE TEMPERATURA.
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08. As charges apresentam desvios
de regência verbal em relação à
norma culta da língua portuguesa.

Destaque um desvio de regência
presente na



09. Indique a frase que apresenta ERRO de regência verbal.

a) Pedro pagou o almoço.

b) Paulo não pagou o ajudante ontem.

c) A mulher perdoou a indiscrição do desconhecido.

d) Perdoemos aos que nos agridem

e) Já paguei tudo a você.

B
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10. Reparem que há, na charge

acima, um erro clássico de

regência incluindo o verbo

“chegar”. Qual é esse erro?

A PRESENÇA DA PREPOSIÇÃO “EM” 
QUANDO DEVERIA SER EMPREGADA A 
PREPOSIÇÃ “A”
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