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REGÊNCIA DE ALGUNS NOMES

AMOR (a, por, de, para com)

Ex.:Tenha “amor a” seus livros.

Ex.: Meu “amor pelos” animais me conforta.

Ex.: Cultivemos o “amor da” família.

Ex.: O amor “para com” a Pátria

16



ANSIOSO  ( de, por, para)

Ex.: Olhos “ansiosos de” novas paisagens.

Ex.: Estava “ansioso por” vê-la.

Ex.: Estou “ansioso para” ler o livro.
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ACESSÍVEL    (a)

Ex.:  Isto é acessível a todos.

ACOSTUMADO (a, com)

Ex.: Estou acostumado a comer pouco.

Ex.: Estamos acostumados com as novas ferramentas.
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APTO (a, para)

Ex.: Estou apto a trabalhar.

Ex.: Joana está apta para desenvolver suas funções.

AVERSÃO (a, por)

Ex.: Ele tem aversão a pessoas.

Ex.: Paula tem aversão por itens supérfluos.
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CAPAZ (de, para)
Ex.: Ela é capaz de tudo para ser feliz.

Ex.: Ela é capaz para dirigir a empresa.

COMUM (a)
Ex.: A prática é comum a todos.

COMPATÍVEL (com)
Ex.: Suas atitudes não são compatíveis com suas palavras.

CONTRÁRIO (a)
Ex.: Somos contrários às negociações.
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LONGE / PERTO  (de)

Ex.: Alguns estão longe de sair da sala.

Ex.: Esta doença está perto de desaparecer. 

Obs.: Os advérbios terminados em -mente tendem a seguir o regime 
dos adjetivos de que são formados:

Ex.: Paralela a; paralelamente a
Ex.: Relativa a; relativamente a
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01. A regência nominal é o nome da relação existente entre um nome -
substantivo, adjetivo ou advérbio – e um outro termo que lhe complete o
sentido. Normalmente, o complemento de um nome é introduzido por
uma preposição.

a) Identifique, na charge acima, um exemplo de regência nominal.

b) Qual é a palavra que apresenta sentido incompleto? Qual é o seu
complemento?
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02. Indique onde há erro de regência nominal:

a) Ele é muito apegado em bens materiais.
b) Estamos fartos de tantas promessas.
c) Ela era suspeita de ter assaltado a loja.
d) Ele era intransigente nesse ponto do regulamento.
e) A confiança dos soldados no chefe era inabalável.

A
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03. Diante das orações que seguem, analise-as e indique aquela que 
não se adéqua ao uso da preposição “a”:

a) Estou ávido * boas notícias.
b) Esta canção é agradável * alma.
c) O respeito é essencial * boa convivência.
d) Mostraram-se indiferentes * tudo.
e) O filme é proibido * menores de dezoito anos.

A
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04. Localize na tirinha acima um nome com seu respectivo complemento. 
Depois disso, diga quem funciona como termo regente e como termo 
regido. 
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