EXERCÍCIOS DE REGÊNCIA VERBAL
2ª EM

Gramática

LENE

3º Bimestre

1) Substitua os verbos destacados pelos propostos. Faça as adaptações necessárias.
a) Ele ambiciona o título. (aspira)
b) Eu desejo a felicidade. (aspiro)
c) Eu presenciei a briga. (assisti)
d) Dispenso sua ajuda.

(prescindo)

e) Ele segue as leis. (obedece)
f) Visitem a Bahia. (vão)
g) Confie nele. (recorra)
h) Alcançou a estrada. (chegou)

2. Complete os períodos abaixo com preposições adequadas, contraindo-as com os artigos quando necessário:
a) Apressei-me ............ antecipar-lhe a resposta.
b) Afinal eu só visava ............. minha felicidade.
c) Quando lhe fui apresentado não antipatizei ............ ele.
d) Ansiava ................ me ver fora daquela casa.
e) Dissuadiram-me .............. semelhante resolução.
f) Não se referiu ............. cena do outro dia, quando ele os correu de casa .......... pontapés.
g) A cerimônia da posse foi das mais pomposas........ ............ tenho assistido.
h) Dizia que era a maior dignidade .................. tenho assistido.
i) A felicidade .................................... tanto anseias talvez nunca chegue.
j) A vida era um jogo de engrenagens de aço ................................ dentes ele sentia-se esmagar.
k) A disciplina ............................. dureza vos revoltais, enrijece vosso caráter
l) O lugarejo ...................... chegamos estava em festa.

3. Use os verbos abaixo em orações adjetivas precedidas de preposição e intercaladas nas orações principais:
Exemplo: A profissão [ a que você aspira] exige muita dedicação.
a) aspirar
b) ansiar
c) confiar
d) assistir
e) simpatizar

f) gostar
g) aludir

4. Assinale as frases em que há erro de regência:
( ) Eles esquecem facilmente de suas promessas.
( ) Não esqueçam de que essa doença é contagiosa.
( ) Ele disse ainda muitas coisas que não me lembro.
( ) Ele disse ainda muitas coisas de que não me lembro.
( ) Ela não lembra de mais nada.
( ) Admiro- me de o ver tão entusiasmado com a política.
( ) Admiro-me de tão entusiasmado com a política.
( ) Admiro-me vê-lo tão entusiasmado com a política.

5. Reescreva a frase, substituindo o verbo gostar pelo verbo preferir, atendendo à regência adequada:
Eles gostam mais de assistir a um jogo do que visitar um museu.

GABARITO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Exercício 1
Ele aspira ao título.
Eu aspiro à briga.
Eu assisti à briga.
Prescindo de sua ajuda.
Ele obedece às leis.
Vão à Bahia.
Recorra a ele.
Chegou à estrada.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Exercício 2
Apressei-me a antecipar-lhe a resposta.( ou em, por para)
Afinal eu só visava a (ou à) minha felicidade.
Quando lhe fui apresentado não antipatizei com ele.
Ansiava por me ver fora daquela casa.
Dissuadiram-me de semelhante resolução.
Não se referiu à cena do outro dia, quando ele os correu de casa a pontapés.
A cerimônia da posse foi das mais pomposas a que tenho assistido.
Dizia que era a maior dignidade a que tenho assistido.
A felicidade por que (ou pela qual) tanto anseias talvez nunca chegue.
A vida era um jogo de engrenagens de aço por cujos (ou entre cujos) dentes ele sentia-se esmagar.
A disciplina contra cuja dureza vos revoltais, enrijece vosso caráter
O lugarejo a que chegamos estava em festa.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Exercício 3
A profissão [ a que você aspira] exige muita dedicação.
aspirar
ansiar – Os bens pelos quais (por que) anseio não são esses.
Confiar – As pessoas em quem confiamos são poucas.
Assistir – O show a que assistimos foi incrível.
Simpatizar – A jovem com quem ele simpatiza é adorável.
Gostar – A comida de que ele mais gosta é caseira.
Aludir – O sócio a quem você aludiu é honesto?
Exercício 4
( X ) Eles esquecem facilmente de suas promessas.
( X ) Não esqueçam de que essa doença é contagiosa.
( X ) Ele disse ainda muitas coisas que não me lembro.
( ) Ele disse ainda muitas coisas de que não me lembro.
( X ) Ela não lembra de mais nada.
( ) Admiro- me de o ver tão entusiasmado com a política.

( ) Admiro-me de tão entusiasmado com a política.
( X ) Admiro-me vê-lo tão entusiasmado com a política.
Exercício 5
Eles preferem assistir a um jogo a visitar um museu.

