
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

É o mecanismo que verifica 

se um termo serve de 

complemento a outro. A 

palavra ou oração que rege 

os outros chama-se Regente 

e o complemento chama-se 

Regido. 

O termo regente é um 

nome. O termo regido é 

sempre o Complemento 

Nominal, que é 

necessariamente precedido 

por uma preposição. 

 

Adepto, alheio, favorável, indiferente, 

referente, paralelo, reativo, acessível, 
adequado, desfavorável, equivalente, 

insensível, obediente, dentre outros. 
 

Abstraído, capaz, incapaz, digno, constante, 

indigno, passível, certeza, entre outros. 

Amoroso, compatível, cruel, cuidadoso, 

descontente, desleal, digno, dentre outros. 

Aflito, ansioso, capaz, cruel, desrespeito, 

essencial, isento, leal, útil, hábil, natural, 

dentre outros. 

Abundante, acessível, análogo, atenção, 

conforme, isento, necessidade, receio, útil, 

dentre outros. 

Atenção, aversão, ávido, compaixão, 

contente, diferente, grato, inclinação, receio, 

dentre outros. 

Note que alguns nomes 

possuem mais de uma 

preposição que os regem. 

Portanto, para saber qual é a 

regência de uma palavra para 

uso mais formal da língua, 

deve-se consultar o dicionário 

ou a gramática. 

Fica a Dica: 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

O termo regente é um 

Verbo, que é sempre 

completado por um 

Objeto. O vínculo entre o 

verbo e seu termo regido 

pode se dar com ou sem a 

presença da preposição. 

 

 Fazer carinho (VTD): 

sem preposição. 

 Contentar, satisfazer 

(VTI): preposição A. 

 

 Sorver, respirar 

(VTD): sem preposição. 

 Pretender, desejar 

(VTI): preposição A. 

 

 Prestar assistência, 

ajuda (VTD): sem 

preposição. 

 Ver: (VTI): preposição A. 

 Pertencer, caber: (VTI): 

preposição A. 

 

 Acompanhado de 

adjunto adverbial de preço 

ou valor (VI): sem 

complemento. 

 Ser custoso (VTI): 

preposição A. 

 

 Acompanhados de 

pronome (VTI): preposição 

DE. 

 Sem acompanhamento 

de pronome (VTD): sem 

preposição. 

 

 Sempre são VTI: 

preposição A. 

 

 Objeto é coisa (VTI): 

preposição DE ou SOBRE. 

 Objeto é pessoa (VTD): 

sem preposição. 

 

 Sempre são VTI: 

preposição COM. 

 

 Objeto é pessoa (VTI): 

preposição A. 

 Objeto é coisa (VTD): 

sem preposição. 

 

 É bitransitivo (VTDI): 

exige um complemento 

sem preposição e outro 

com a preposição A. 

 

 São Intransitivos (VI): 

sem preposição; 

 Se acompanhados de 

adjunto adverbial de lugar: 

preposição A. 

 

 É transitivo direto (VTD): 

sem preposição. 

 


