
 

 

Tarefa 28 professora Lúcia 

 
01. Há ERRO de regência verbal na seguinte frase: 

a) Aspirou o doce aroma da flor. 
b) Maria não pode visar o passaporte. 
c) As pessoas aspiram à fama. 
d) Nós visamos uma vida de melhor. 
 

02. Assinale a frase que contém ERRO de regência verbal. 
a) Quero assistir esse filme. 

b) Pedro sempre assistiu em São Paulo. 
c) Não deixe de assistir àquele jogo de futebol. 
d) O médico assistia com carinho os doentes. 

 

03. Indique a frase que apresenta ERRO de regência verbal. 
a) Pedro pagou o almoço. 
b) Paulo não pagou o ajudante ontem. 
c) A mulher perdoou a indiscrição do desconhecido. 
d) Perdoemos aos que nos agridem. 

 
04. Marque a INCORREÇÃO de regência verbal. 

a) À cerveja prefiro o refrigerante. 
b) Prefiro viajar que trabalhar. 
c) Prefiro refrigerante à cerveja. 
d) Prefiro este sapato àquele que ele sugeriu. 

 
05. Está CORRETA a regência verbal na alternativa: 

a) Sua ausência implicará grande prejuízo a todos. 

b) O médico procedeu o atendimento. 
c) Preciso obedecer o regulamento. 
d) Irei na sua loja à tarde. 

 
06. Reescreva as orações a seguir, substituindo o asterisco pela devida preposição. 

a) O álcool é prejudicial * saúde. 

b) O atendimento médico está mais acessível * população. 
c) Prefiro combater * ser escravo. 
d) Esteja alerta * tudo que vê. 
e) O aluno não assistiu * aulas. 

 
07. Está CORRETA a regência da frase: 

a) O filme que assistimos é excelente. 

b) O trabalho que aspirávamos acabou. 
c) Simpatizei-me de ti. 
d) Assisti o jornal ontem à tarde. 
e) O documento que visei era falso. 

 
08. Complete, se necessário, com a preposição ou artigo adequado. 

 

A – À – ÀS – AO -  AOS – COM – DO QUE – DE 
 

a) Aspirei ........... ar perfumado das matas. 
b) Paulo namora ...............Maria há muito tempo. 
c) Aspiro .............. cargo de chefe. 
d) Assisto ................ todos os programas. 
e) O médico assistia ...............doentes com atenção. 

f) Minha mãe assiste ..................criança durante as refeições. 

g) Eu assistia ..............meu pai nos serviços da lavoura. 
h) Paguei todas .................. contas. 
i) Desobedeci ................... regulamento. 
j) Obedeço somente .................. algumas regras. 
k) Eu me esqueci ..................você. 
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l) Prefiro arroz ............... macarrão. 

m) Refiro-me .............. você. 
n) Refiro-me ................ assunto mencionado. 
o) Cristo perdoou ................... pecadores. 
p) Cristo perdoou .................. pecados. 
q) Ele visava .................... cargo de chefe. 

 

 
 
09. Reparem que há, na charge acima, um erro clássico de regência incluindo o verbo “chegar”.  Qual é esse 

erro? 
 

10. Coloque certo ou errado para as frases abaixo. 
a) O homem chega a um lugar incerto . ......................... 
b) O homem chega em um lugar incerto ............................ 
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