
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES 

O1. Quanto à regência, o verbo “preferir” possui uso bitransitivo. A alternativa em que 

esse uso está correto é: 

a) Hoje em dia, com frequência, ele prefere filmes do que séries.

b) Supreendentemente, ela preferiu café com leite a chá preto.

c) Eles desde sempre preferiram mais futebol inglês ao americano.

d) Elas prefeririam, naquela estação, mais praia do que montanha.

02. Assinale a alternativa em que ocorre erro de regência verbal:

a) Preferia mais viajar do que trabalhar.

b) Preferia viajar a trabalhar.

c) Todas as crianças, indiferentemente, precisam de atenção.

d) Assisto a todos os jogos da seleção brasileira.

e) Sempre aspirei a um futuro melhor.

03. Todas as frases abaixo respeitam a regência verbal, exceto uma. Assinale-a.

a) Foram esperar pela mãe na Rodoviária.

b) Aguardaram pelo ônibus durante meia hora.

c) Prefiro rock a forró.

d) O povo não perdoou as faltas dos deputados relacionados ao evento Lava Jato.

e) “Exigir que a filha não se separe do marido por não querê-lo mais como genro é um

dos caprichos da matriarca Dona Mocinha, interpretada por Fernanda Montenegro no 

filme Infância.” (Revista Gol) 

04. Leia:

I – Fábio aspirou o perfume das flores. 

II – O candidato aspirava a tal vaga do processo seletivo. 

Em função da regência do verbo “aspirar”, considerando a norma gramatical, marque a 

alternativa correta.  

a) As sentenças I e II estão corretas, porém, em II, é possível apagar a preposição “a”,

posposta ao verbo “aspirava”, mantendo a correção gramatical e o sentido do 

enunciado.  

b) A sentença I está correta. A sentença II apresenta erro de regência percebido pela

presença da preposição “a”, indevidamente colocada após o verbo. 

c) As sentenças I e II estão corretas. Ambas as regências do verbo “aspirar” estão de

acordo com a norma gramatical. 

d) Somente a sentença II está correta. Houve erro de regência verbal na sentença I.



 

05. Leia: 

Como e por que leio o romance brasileiro 

Leitora apaixonada, fã de carteirinha, me envolvo com os romances de que 

gosto: curto, torço, roo as unhas, leio de novo um pedaço que tenha me agradado de 

forma particular. Se não gosto, largo no meio ou até no começo. O autor tem vinte ou 

trinta páginas para me convencer de que seu livro vai fazer diferença. Pois acredito 

piamente que a leitura faz a diferença. Se não, adeus! O livro volta para a estante e 

vou cuidar de outra coisa... 

Ao terminar a leitura de um romance de que gosto, fico com vontade de dividi-

lo com os amigos. Recomendar a leitura, emprestar, dar de presente. Mas, sobretudo, 

discutir. Nada melhor do que conversar sobre livros... eu acho uma coisa, meu amigo 

acha outra, a colega discorda de nós dois... 

Na discussão, pode tudo, só não pode não achar nada nem concordar com 

todo mundo. No fim do papo, cada um fica mais cada um, ouvindo os outros. Quem 

sabe o livro tem mais de um sentido? Como foi mesmo aquele lance? E aquele 

personagem... vilão ou herói? 

Na minha geração e nas minhas relações, é assim que se lê romance. A leitura 

de romance, no entanto, não é só esta leitura envolvida e vertiginosa. Junto com o 

suspense, ao lado do mergulho na história, transcorre o tempo de decantação. 

Enredo, linguagem e personagens depositam-se no leitor. Passam a fazer parte da 

vida de quem lê. Vêm à tona meio sem aviso, aos pedaços, evocados não se sabe 

bem por quais articulações... 

Vida e literatura enredam-se em bons e em maus momentos, e os romances 

que leio passam a fazer parte da minha vida, me expressam em várias situações. 

Marisa Lajolo. Como e por que ler o romance brasileiro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004, p. 13-14. 

As normas sintáticas da concordância e da regência verbal foram integralmente 

respeitadas na seguinte alternativa: 

a) Enredo, linguagem e personagens vem à tona na memória do leitor, pois destinou-

se à ficar na sua experiência de leitor.  

b) Nenhum dos romances que leio passam a ficar indiferentes à mim; me expressam à 

cada situação de leitura.  

c) Na escola haviam situações de leitura em que o nosso ímpeto era fazer o livro voltar 

as estantes da biblioteca.  

d) As escolas mais tradicionais haviam deixado à escolha de cada um os romances 

para leitura e para a elaboração de resenhas. 



e) Fazem muitos anos que as escolas passaram à estimular a leitura de romances que 

à todos interessava. 

 

06. Leia: 

PRATO DO DIA - Tião Carreiro e Pardinho 

Às margens de uma estrada, uma simples pensão existia. 

A comida era tipo caseira, e o frango caipira era o prato do dia. 

Proprietário, homem de respeito, ali trabalhava com sua família. 

Cozinheira era sua esposa, e a garçonete era uma das filhas. 

Foi chegando naquela pensão um viajante já fora de hora. 

Foi dizendo para a garçonete: “Me traga um frango, vou jantar agora. 

Eu estou bastante atrasado; terminando, eu já vou embora.” 

Ela então respondeu num sorriso: “Mamãe está de pé. Pode crer, não demora.” 

Quando ela foi servir a mesa, delicada e com muito bom jeito: 

“Me desculpe, mas trouxe uma franga. Talvez não esteja cozida direito.” 

O viajante foi lhe respondendo: “Pra mim, franga crua talvez eu aceito. 

Sendo uma igual a você, seja qualquer hora também não enjeito.” 

Foi saindo de cabeça baixa pra queixar ao seu pai a mocinha. 

“Minha filha, mate outra franga. Pode temperar, porém não cozinha. 

Vou levar esta franga na mesa, se bem que comigo a conversa é curtinha. 

É a coisa que mais eu detesto, é ver homem barbado fazendo gracinha.” 

Foi chegando o velho e dizendo: “Vim trazer o pedido que fez.” 

Quando o cara tentou recusar, já se viu na mira de um Schmidt inglês. 

O negócio foi limpar o prato, quando o proprietário lhe disse cortez: 

“Nós estamos de portas abertas para servir à moda que pede o freguês.” 

Disponível em: http://letras.mus.br/tiao-carreiro-e-pardinho/1583596. Acesso em: 17/10/2013. Adaptado. 

Assinale a alternativa em que se classificou INCORRETAMENTE a relação semântica 

estabelecida pelo conectivo destacado: 

a) “A comida era tipo caseira, e o frango caipira era o prato do dia.” (aditiva)  

b) “Quando ela foi servir a mesa, delicada e com muito bom jeito ...” (tempo)  

c) “Pode temperar, porém não cozinha.” (conclusão)  

d) “ ... se bem que comigo a conversa é curtinha.” (concessão)  

e) “... quando o proprietário lhe disse Cortez ...” (tempo) 

 

07. Leia as frases abaixo e responda à questão que segue. 

I. Como a ponte caiu, não pude seguir viagem. 

II. Desde que cheguei, morro de saudade. 



III. Tudo aconteceu como planejei. 

IV. Serei vitorioso, desde que trabalhe muito. 

V. Quanto mais o tempo passa, mais o sonho torna-se realidade. 

As relações expressas pelos termos sublinhados nas frases acima são, 

respectivamente, de 

a) conformidade – causa – causa – proporção – condição. 

b) causa – tempo – conformidade – condição – proporção. 

c) conformidade – proporção – tempo – causa – condição. 

d) causa – comparação – conformidade – proporção – condição. 

e) condição – conformidade – proporção – causa – tempo. 

 

 


