
 

 

Tarefa Mínima 16 – 2ª Série – Português 

Prof. Veridiane 
 

REGÊNCIA VERBAL 
 

01. A norma culta, no caso da regência verbal, deixou de ser observada na seguinte passagem extraída do 

fragmento: 
a) “A gente imaginava que o senhor nem ia se lembrar de nós” 
b) “quando saiu a nomeação do Otavinho meu filho” 
c) “No primeiro dia de serviço ele queria ir na repartição”. 
d) “a educação que ele recebeu de mim e da mãe foi sempre no caminho do bem” 

e) “homens de reputação despojada, com quem a gente pode contar”. 
 

02. Leia: 

 
O que motivou o apito do juiz foi 
a) a necessidade de empregar a ênclise para seguir a norma padrão. 

b) o uso de um objeto direto no lugar de um objeto indireto. 
c) a opção pelo pronome pessoal oblíquo “o” em vez de “a”. 
d) a obrigatoriedade da mesóclise nessa construção linguística. 
e) a transgressão às regras de concordância nominal relacionadas ao pronome. 

 

03. (...) Só me lembra que um dia formoso 
Eu passei...dava o Sol tanta luz! 
E os meus olhos, que vagos giravam 
Em seus olhos ardentes os pus. 
Que fez ela? Eu que fiz? – Não no sei; 
Mas nessa hora a viver comecei... 

Almeida Garret, Este inferno de amar. 
 

O estudo da regência do verbo “lembrar” revela a possibilidade de variadas construções abonadas pela 
Gramática. O primeiro verso da estrofe acima, por exemplo, poderia ser substituído, sem conflitos com a 

norma culta ou com o sentido pretendido pelo poeta, em: 

a) Só me lembram que um dia formoso. 
b) Só lembro de que um dia formoso. 
c) Só me lembro que um dia formoso. 
d) Só lembram que um dia formoso. 
e) Só me lembro de que um dia formoso. 

 

04. Venha o leitor comigo assistir à abertura do testamento do meu amigo Fulano Beltrão. Conheceu-o? Era um 
homem de cerca de sessenta anos. Morreu ontem, dois de janeiro de 1884, às onze horas e trinta minutos 
da noite. Não imagina a força de ânimo que mostrou em toda a moléstia. Caiu na véspera de finados, e a 
princípio supúnhamos que não fosse nada; mas a doença persistiu, e ao fim de dois meses e poucos dias a 
morte o levou. 

(Parágrafo inicial do conto "Fulano", de Machado de Assis) http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000206.pdf 
 

O autor, no discurso do personagem narrador,  se utiliza, logo no início do trecho, do verbo "assistir" , de 
uso e regência variada em nossa língua. A respeito do emprego que tal verbo tem no texto, ele é usado 

com a preposição "a" porque 
a) tem significado de "dar assistência" e, como tal, é transitivo indireto. 

b) o autor valeu-se da construção de um objeto direto preposicionado.  
c) esse é o emprego correto do verbo, quando significa "presenciar", "ver". 
d) essa foi uma escolha do autor, que nada teve a ver com exigências gramaticais.  
e) o objeto indireto é um termo sempre regido por essa preposição. 
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05. Leia: 

 
Na tira acima, a linguagem verbal se constrói com a presença de cinco verbos principais. Os estudos de 
regência verbal revelam que  
a) o verbo "lembrar-se" dispensa, para a norma culta, a preposição presente na primeira fala da 

personagem feminina.  

b) o verbo "prometer" é transitivo direto e indireto, e seu emprego na pergunta do primeiro quadro 
confirma isso.  

c) o verbo "casar", que se constrói com a preposição “com" no complemento, tem regência distinta de 
"namorar". 

d) o verbo "ter", nas duas ocorrências em que se emprega, possui a mesma predicação.  
e) o verbo "viver" está construído inadequadamente, uma vez que, sendo intransitivo, não pode ter um 

complemento.  
 
06. Nas alternativas que se seguem, transcrevem-se passagens retiradas de obras de nossa literatura, todas 

elas contando com o emprego do verbo "lembrar", um dos mais "versáteis" quanto às regências e 
significados previstos pela norma padrão. Um desses empregos constrói-se com a "coisa lembrada" 
colocada como sujeito do verbo, reservando-se para a pessoa que lembra uma função sintática 
complementar. A construção que exemplifica esse uso se verifica em: 

a) "Do Espanhol as cantilenas / Requebradas de langor / Lembram as moças morenas, / As andaluzas em 
flor.” (Castro Alves, Poesias Escolhidas) 

b) “Inda hoje, o livro do passado abrindo, / Lembro-as e punge-me a lembrança delas” (Olavo Bilac, 
Poesias) 

c) “como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar, e lembrou-me 
escrever um livro.” (Machado de Assis, Dom Casmurro) 

d) “Mas ao passar pela Rua do Conde lembrou-se que Madalena lhe dissera morar ali” (Machado de Assis, 
Contos Fluminenses) 

e) "A cidadezinha onde eu moro lembra soldado que fraqueasse na marcha e, não podendo acompanhar o 
batalhão, à beira do caminho se deixasse ficar" (Monteiro Lobato, A vida em Oblivion) 

 
 


