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Português

REGÊNCIA NOMINAL E VERBAL

A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os 
complementam (objetos diretos e objetos indiretos) ou as circunstâncias (adjuntos adverbiais).

Um verbo pode assumir valor semântico diferente com a simples mudança ou retirada de uma 
preposição. 

Verbos Intransitivos

Os verbos intransitivos não possuem complemento. São verbos significativos, capazes de 
constituir o predicado sozinhos. Sua semântica é completa. 

 • O balão subiu.

 • O cão desapareceu desde ontem.

 • Aquela geleira derreteu no inverno passado.

Verbos Transitivos Diretos

Os verbos transitivos diretos são complementados por objetos diretos. Isso significa que não 
exigem preposição para o estabelecimento da relação de regência. 

 • Zambeli comprou livros nesta loja. 

 • Pedro ama, nesta loja, as promoções de inverno. 

Verbos Transitivos Indiretos

Os verbos transitivos indiretos são complementados por objetos indiretos. Isso significa que 
esses verbos exigem uma preposição para o estabelecimento da relação de regência.

 • Edgar Abreu necessita de férias nesta semana. 

 • Pedro confia em Kátia sempre!
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Verbos Transitivos Diretos ou Indiretos

Há verbos que admitem duas construções: uma transitiva direta, outra indireta, sem que isso 
implique modificações de sentido. Ou seja, possuem dois complementos: um OD e um OI.

 • Tereza ofereceu livros a Zambeli.

 • O professor emprestou aos alunos desta turma alguns livros novos.

Verbos de Ligação

Esse tipo de verbo tem a função de ligar o sujeito a um estado, a uma característica. A 
característica atribuída ao sujeito por intermédio do verbo de ligação chama-se predicativo do 
sujeito.

Uma maneira prática de se identificar o verbo de ligação é exclui-lo da oração e observar se 
nesta continua a existir uma unidade significativa: Minha professora está atrasada. → Minha 
professora atrasada.

São, habitualmente, verbos de ligação: ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-
se, achar-se, acabar...

Pronome relativo 

QUE:

Retoma pessoas ou coisas. 

 • André Vieira, que me ensinou Constitucional, é uma grande professor!

 • Os arquivos das provas de que preciso estão no meu email. 

 • O colega em que confio é o Dudan. 

Função sintática dos pronomes relativos 

Sujeito

 • Os professores que se prepararam para a aula foram bem avaliados.
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Objeto direto

 • Chegaram as apostilas que comprei no site. 

Objeto indireto

 • Aqui há tudo de que você precisa para o concurso.

Complemento nominal

 • São muitas aprovações de que a Casa do Concurseiro é capaz. 

Predicativo do sujeito

 • Reconheço a grande mulher que você é. 

Agente da passiva

 • Aquela é a turma do curso por que foste homenageado?

Adjunto adverbial

 • Este é o curso em que trabalho de segunda a sábado!

QUEM:

Só retoma pessoas. Um detalhe importante: sempre antecedido por preposição.

 • A professora em quem tu acreditas pode te ajudar. 

 • O amigo de quem Pedro precisará não está em casa. 

 • O colega a quem encontrei no concurso foi aprovado. 

O QUAL:

Existe flexão de gênero e de número: OS QUAIS, A QUAL, O QUAL, AS QUAIS.

 • O chocolate de que gosto está em falta.

 • O chocolate do qual gosto está em falta. 

 • A paixão por que lutarei.

 • A paixão pela qual lutarei.
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 • A prova a que me refiro foi anulada.

 • A prova à qual me refiro foi anulada.

CUJO:

Indica uma ideia de posse. Concorda sempre com o ser possuído. 

 • A prova cujo assunto eu não sei será amanhã! 

 • A professora com cuja crítica concordo estava me orientando. 

 • A namorada a cujos pedidos obedeço sempre me abraça forte.

ONDE:

Só retoma lugar. Sinônimo de EM QUE 

 • O país  aonde viajarei é perto daqui.

 • O problema em que estou metido pode ser resolvido ainda hoje. 

 • O lugar onde deixo meu carro fica próximo daqui. 

Assistir

VTD: ajudar, dar assistência:

 • O policial não assistiu as vítimas durante a prova = O policial não as assistiu...

 • O conselho tutelar assiste todas as crianças. 

VTI: ver, olhar, presenciar (prep. A obrigatória):

 • Assistimos ao vídeo no youtube  = Assistimos a ele.

 • O filme a que eu assisti chama-se “ Intocáveis”. 

Pagar e Perdoar

VTD: OD – coisa:

 • Pagou a conta.
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VTI: OI – A alguém:

 • Pagou ao garçom.

VTDI: alguma COISA A ALGUÉM:

 • Pagou a dívida ao banco.

 • Pagamos ao garçom as contas da mesa. 

Querer

VTD – desejar, almejar:

 • Eu quero esta vaga para mim.

VTI – estimar, querer bem, gostar:

 • Quero muito aos meus amigos.

 • Quero a você, querida!

Implicar

VTD: acarretar, ter consequência 

 • Passar no concurso implica sacrifícios.

 • Essas medidas econômicas implicarão mudanças na minha vida. 

VTI: ter birra, implicância 

 • Ela sempre implica com meus amigos! 

Preferir

VTDI: exige a prep. A = X a Y

 • Prefiro concursos federais a concursos estaduais.

Ir, Voltar, Chegar

Usamos  as preposições A ou DE ou PARA com esses verbos. 
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 • Chegamos a casa.

 • Foste ao curso.

Esquecer-se, Lembrar-se: VTI (DE)

Esquecer, Lembrar: VTD

 • Eu nunca me esqueci de você! 

 • Esqueça aquilo.

 • O aluno cujo nome nunca lembro foi aprovado. 

 • O aluno de cujo nome nunca me lembro foi aprovado. 

Aspirar 

VTD – respirar 

 • Naquele lugar, ele aspirou o perfume dela. 

 • O cheiro que aspiramos era do gás!

VTI – desejar, pretender 

 • Alexandre aspira ao sucesso nos concursos! 

 • O cargo a que todos aspiram está neste concurso. 

Obedecer/ desobedecer 

VTI = prep. A 

 • Zambeli nunca obedece ao sinal de trânsito. 

Constar 

(A) No sentido de “ser composto de”, constrói-se com a preposição DE: 

 • A prova do concurso constará de trinta questões objetivas. 

(B) No sentido de “estar incluído, registrado”, constrói-se com a preposição EM: 

 • Seu nome consta na lista de aprovados do concurso! 
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Visar 

VTD – quando significa “mirar” 

 • O atirador visou o alvo certo! 

VTD – quando significa “assinar”

 • Você já visou o chegue? 

VTI – quando significar “ almejar, ter por objetivo” 

 • Visamos ao sucesso no vestibular de verão! 

 • A vaga a que todos visam está desocupada. 

Proceder 

VTI (a) – iniciar, dar andamento. 

 • Logo procederemos à reunião. 

VTI (de) – originar-se. 

 • Ele procede de boa família. 

VI – ter lógica. 

 • Teus argumentos não procedem.

Usufruir – VTD 

 • Usufrua os benefícios da fama! 

Namorar – VTD 

 • Namoro Ana há cinco anos! 

Simpatizar/ antipatizar – VTI 

 • Eu simpatizei com ela.
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Regência Nominal 

É o nome da relação existente entre um substantivo, adjetivo ou advérbio transitivos e seu 
respectivo complemento nominal. Essa relação é sempre intermediada por uma preposição. 

Deve-se considerar que muitos nomes seguem exatamente a mesma regência dos verbos 
correspondentes. Conhecer o regime de um verbo significa, nesses casos, conhecer o regime 
dos nomes cognatos. Por exemplo, obedecer e os nomes correspondentes: todos regem 
complementos introduzidos pela preposição a: obedecer a algo/a alguém; obediência a algo/a 
alguém; obediente a algo/a alguém; obedientemente a algo/a alguém.

admiração a, por horror a 

atentado a, contra impaciência com 

aversão a, para, por medo a, de 

bacharel em, doutor em obediência a 

capacidade de, para ojeriza a, por 

devoção a, para com, por proeminência sobre 

dúvida acerca de, em, sobre respeito a, com, para com, por 

Distinção entre Adjunto Adnominal e Complemento Nominal

a) Somente os substantivos podem ser acompanhados de adjuntos adnominais; já os 
complementos nominais podem ligar-se a substantivos, adjetivos e advérbios. Logo, o ermo 
ligado por preposição a um adjetivo ou a um advérbio só pode ser complemento nominal. 

b) O complemento nominal equivale a um complemento verbal, ou seja, só se relaciona a 
substantivos cujos significados transitam. Portanto, seu valor é passivo, é sobre ele que 
recai a ação. O adjunto adnominal tem sempre valor ativo. 

 • A vila aguarda a construção da escola.

 • A autor fez uma mudança  de cenário.

 • Observamos o crescimento da economia. 

 • Assaltaram a loja de brinquedos.  


