
 

Exercícios 

1. Complete a lacuna com uma reposição adequada à regência do nome em 

destaque. 

a. Nós somos favoráveis _____ que você participe do grupo. 

b. O povo nordestino tem grande devoção _____ Padre Cícero. 

c. Poucas pessoas têm capacidade _____ argumentar com coerência. 

d. As antigas casas de fazenda eram construídas próximas ____ rios. 

e. Ele demonstrava desprezo _____ essas futilidades sociais; mantinha-se 

imune _____ falsos elogios e era adepto _____ um modo simples de viver. 

f. O jovem piloto não teve dúvidas _____ acusar o rival, pois estava ávido 

_____ vê-lo ser considerado culpado _____ aquele trágico acidente. 

 

2. Identifique a alternativa que torna correta a regência nominal na seguinte 

frase: 

Nós estamos aptos ____ qualquer trabalho, já que fomos os primeiros ____ 

fazer o treinamento e estamos convencidos _____ que nossos conhecimentos 

serão úteis ______ todo o grupo. 

a. Para – a – de – a 

b. A – de – com – em 

c. Para – a – sobre – por 

d. Por – a – por – para 

3. Levando em consideração a regência do nome em destaque, complete a lacuna 

com uma preposição adequada. 

a. Todas as informações _____ que tive acesso são confidenciais. 

b. As situações _____ que ele se viu envolvido tornaram-no pessimista. 

c. As críticas ______ que antes éramos indiferentes agora nos incomodam. 

d. São poucos cargos _____ os quais os jovens estão aptos. 

e. Os gerentes _____ os quais o diretor tem divergências sentem-se 

inseguros. 

f. As pessoas _____ quem ele tem desprezo ,realmente, prejudicaram-lhe a 

carreira profissional. 

g. Alguns acontecimentos _____ que estive alheio eram bastante relevantes. 

 

4. Substitua o verbo em destaque pelo indicado entre parênteses e faça as 

adaptações necessárias para adequar a regência verbal ao padrão culto do 

idioma. 

a. Depois de vários dias de viagem, a caravana parou num oásis. (chegar) 

b. Os sócios não aceitarão o novo regulamento do clube. (obedecer) 



c. Ele abandonou os amigos que tanto o ajudaram. (esquecer) 

d. Ele abandonou os amigos que tanto o ajudaram. (esquecer-se) 

e. Atualmente é decepcionante ver um jogo do nosso time. (assistir) 

f. Marina gosta mais dois livros que dos brinquedos. (preferir) 

g. Alguns participantes da reunião apoiaram a proposta. (simpatizar) 

h. O viajante recompensou o garoto com algumas moedas. (pagar) 

i. Esta campanha objetiva o fim do desperdício de água. (visar) 

5. Leia estes versos: 

“Prefiro rosas, meu amor, à pátria, 

E antes magnólia amo 

Que a glória e a virtude”. 

a. Troque preferir por gostar e reescreva o primeiro verso, fazendo as 

adaptações exigidas pela regência verbal. 

b. Trocando amar por preferir, reescreva os dois últimos versos em ordem 

direta. Faça as adaptações necessárias. 

6. Complete as lacunas das frases com um pronome relativo ou com um pronome 

relativo precedido de preposição, de acordo com a regência do verbo em 

destaque. 

a. O show ____ assistimos ao vivo foi um sucesso. 

b. A cidade _____ iremos não é a mesma _____ você morou? 

c. Estou procurando os documentos _____ esqueci nesta sala. 

d. Por favor, não fique recordando fatos _____ já e esqueci há tempos. 

e. Os objetivos ____ a empresa visa são os mesmos _____ estamos falando. 

f. A praça ______ me referi é a mesma _____ centro foi armado um grande 

circo. 

g. O filme ____ você viu foi dirigido por um cineasta francês _____ nome não 

me lembro. 

h. Nossos amigos são pessoas _____ perdoamos facilmente. 

i. As regras ______ todos deverão obedecer são muito rígidas. 

7. Considere a regência verbal nas seguintes frases: 

I. Milhares de pessoas viram o belíssimo filme Central do Brasil. 

II. Milhares de pessoas assistiram ao belíssimo filme Central do Brasil. 

III. São poucas as coisas de que a velhinha não se lembra. 

IV. As crianças preferiram ficar mais na festa a que ir embora. 

V. As crianças preferiram ficar na festa a ir embora. 

Estão corretas: 

a. Todas as frases. 

b. Apenas I, II, III. 

c. Apenas I, III, V. 

d. Apenas II, III, V. 

e. Apenas I,II,III e V. 



8. Os dois trechos a seguir foram extraídas de uma reportagem de jornal a 

respeito de uma campanha política: 

I. “Apenas 29% dos eleitores dizem ter assistido ao debate entre os dois 

candidatos, transmitindo pela Rede Bandeirantes no domingo”. 

II. “A fatia do eleitorado que já assistiu ou ouviu o horário eleitoral no 

rádio e na TV desde o início da campanha chega a 62%”. 

Nos dois fragmentos o redator empregou um mesmo verbo. 

a. Explique por que ele não foi coerente ao estabelecer a regência do 

verbo em questão. 

b. Em qual dos dois trechos esse verbo está empregado de acordo com 

a norma culta? Justifique. 

c. No outro trecho, além do problema relacionado ao verbo referido 

acima, há um outro erro relativo à regência verbal. Identifique esse 

problema, comente-o e, a seguir, faça a correção necessária. 

9. Leia este trecho da notícia: 

[...] os funcionários da Secretaria de Negócios Jurídicos do município de São 

Paulo dizem que estão sendo obrigados a trazer papel higiênico, toalha, sabão 

e até água de casa. Esse é o resultado de uma norma interna que passou a 

vigorar na Secretaria desde o fim do mês passado. Um comunicado informou os 

funcionários que, a partir do último dia 23, eles teriam direito a apenas um rolo 

de papel higiênico a cada 45 dias. 
Folha de S. Paulo, 04/02/1998 

 

No segundo parágrafo, a regência de um verbo não está empregada de acordo 

com os padrões da norma culta. 

a. Identifique esse verbo e comente a incorreção. 

b. Reescreva o trecho duas vezes, adequando-o aos padrões da norma culta e 

empregando, em cada caso, uma das duas construções sintáticas admitidas 

pelo verbo em questão. 

 


