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REGÊNCIA VERBAL 
 

REGÊNCIA VERBAL 

Regência verbal é a relação que existe entre um verbo e o termo 

da oração que o complementa. 

Exemplo de regência verbal: 

Ele não se lembrou do nosso acordo. 

O verbo é o termo regente. 

O objeto indireto é o termo regido. 

A preposição de estabelece a regência entre o termo regente 

(verbo) e o termo regido (complemento verbal). 

O que é o termo regente? 

Na regência verbal, o termo regente é sempre o verbo. 

O que é o termo regido? 

O termo regido é o complemento verbal. Pode ser o objeto direto 

ou o objeto indireto, bem como o adjunto adverbial. 

Regência verbal sem preposição 

Os verbos transitivos diretos estabelecem regência com o objeto 

direto sem a presença obrigatória de uma preposição. 

Regência verbal com verbos transitivos diretos (sem 

preposição): 

• Mariana comeu o quibe. 

• Mirim esperava a irmã. 
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O objeto direto responde principalmente às perguntas o quê? ou 

quem?. 

Regência verbal com preposição 

Os verbos transitivos indiretos estabelecem regência com o 

objeto indireto com a presença obrigatória de uma preposição. 

Regência verbal com verbos transitivos indiretos (com 

preposição): 

• Eu duvidei da opinião do garoto. 

• O aluno respondeu à pergunta da professora. 

O objeto indireto responde principalmente às perguntas de quê? 

para quê? de quem? para quem? em quem?, entre outras.  

Exemplos de verbos que exigem preposição para regência 

verbal 

Verbos chegar, ir e voltar 

Quando indicam destino ou direção = ir a, ir de, ir para, voltar 

a, voltar de, voltar para, chegar a, chegar de, chegar para. 

Exemplos: 

Fui à feira comprar melancia. 

Voltei para Pernambuco. 

Cheguei da escola ao meio-dia. 
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Verbo comparecer 

Quando indica local = comparecer a ou comparecer em. 

Exemplo: 

Compareci ao escritório no domingo para resolver um problema. 

Compareci no escritório no domingo para resolver um problema. 

Verbo assistir 

Quando significa ver ou presenciar = assistir a. 

Exemplo: Meus vizinhos assistiram ao acidente e ficaram muito 

perturbados. 

Verbo aspirar 

Quando significa desejar, pretender ou ambicionar = aspirar a. 

Exemplo: Mariana aspira ao papel principal naquela peça. 

Verbo visar 

Quando significa desejar, pretender ou ambicionar = visar a. 

Exemplo: Mariana visa ao papel principal naquela peça. 

Verbos esquecer-se e lembrar-se 

Quando são verbos pronominais = esquecer-se de e lembrar-se 

de. 
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Exemplos: 

Não me esqueci de seu aniversário. 

Não me lembrei de seu aniversário. 

Verbo preferir 

Quando se prefere algo a alguma coisa = preferir a. 

Exemplo: Eu prefiro suco de melão a suco de laranja. 

Verbos implicar e simpatizar 

Quando se referem a simpatizar ou antipatizar com alguém, bem 

como incomodar = implicar com e simpatizar com. 

Exemplos: 

Pare de implicar com meu filho! 

Nunca simpatizei com ela. 

Verbo querer 

Quando tem sentido de estimar ou de querer bem = querer a. 

Exemplo: Quero muito a minha filha. 

Verbo obedecer 

Quando se obedece a alguém ou a alguma coisa = obedecer a. 

Exemplo: Aquele aluno nunca obedece à professora. 

Verbo responder 

Quando se responde a alguém ou a alguma coisa = responde a. 

Exemplo: Pedro não soube responder ao que lhe foi perguntado. 
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Verbo agradar 

Quando significa contentar ou satisfazer = agradar a. 

Exemplo: O serviço realizado agradou ao diretor da empresa. 

Verbos avisar, comunicar, advertir, prevenir,…  

Com sentido de informar com antecedência = avisar a, comunicar 

a, advertir a, prevenir a,… 

Exemplos: 

Avisei ao diretor que os funcionários estão descontentes. 

Comuniquei ao diretor que os funcionários estão descontentes. 

Adverti ao diretor que os funcionários estão descontentes. 

Preveni ao diretor que os funcionários estão descontentes. 

Verbo perdoar 

Quando se perdoa a uma pessoa, não uma coisa = perdoar a. 

Exemplo: Nunca perdoarei a minha mãe por me ter abandonado. 

Verbo pagar 

Quando se paga a uma pessoa, não uma coisa = pagar a. 

Exemplo: Pagou ao empregado o que lhe devia, antes de o 

despedir. 

Verbos morar e residir 

Quando indica local = morar em e residir em. 
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Exemplos:  

Meu irmão mora em Londres há três anos. 

Meu irmão reside em Londres há três anos. 

Verbo proceder 

Com sentido de realizar ou dar início = proceder a. 

Exemplo: Procederemos à destruição das peças defeituosas. 

Atenção! 

Existem vários verbos que têm um sentido quando exigem 

preposição e outro sentido quando não exigem preposição. 

Verbo querer 

Com sentido de desejar = transitivo direto = regência sem 

preposição. 

Exemplo: Eu quero uns patins novos.  

Com sentido de gostar e querer bem = transitivo indireto = 

regência com preposição. 

Exemplo: Eu quero a meu irmão.  

Outros verbos que exigem preposição para regência verbal 

Para estabelecer regência verbal, as preposições mais utilizadas 

são: a, de, com, em, para, por, sobre. 

Regência verbal com a preposição A: 

• deitar-se a; 

• habituar-se a; 

• imputar a; 

• obrigar a; 
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• pertencer a; 

• referir-se a; 

• sobreviver a; 

• sujeitar-se a; 

• vedar a. 

 

Regência verbal com a preposição DE: 

• constar de; 

• excluir de; 

• libertar de; 

• matizar de; 

• morrer de; 

• precaver-se de; 

• tremer de; 

• vangloriar-se de; 

• vingar-se de. 

Regência verbal com a preposição COM: 

• comungar com; 

• encontrar-se com; 

• guarnecer com; 

• indignar-se com; 

• parecer com; 

• sonhar com; 

• tapar com; 

• uniformizar com; 

• zangar-se com. 

Regência verbal com a preposição EM: 

• apoiar-se em; 

• avaliar em; 
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• concentrar em; 

• continuar em; 

• incorrer em; 

• participar em; 

• teimar em; 

• transformar em; 

• viciar-se em. 

Regência verbal com a preposição PARA: 

• convidar para; 

• convocar para; 

• desafiar para; 

• ensaiar para; 

• esforçar-se para; 

• habilitar para; 

• propender para. 

Regência verbal com a preposição POR: 

• ansiar por; 

• apaixonar-se por; 

• chorar por; 

• começar por; 

• interessar-se por; 

• orar por; 

• regular-se por; 

• rogar por; 

• trocar por. 

Regência verbal com a preposição SOBRE: 

• alertar sobre; 

• cair sobre; 

• meditar sobre; 

• prevalecer sobre; 
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• recair sobre. 

Contração e combinação de preposições 

Na regência verbal, as preposições podem aparecer de forma 

contraída ou combinada com artigos e pronomes: 

• a + a = à 

• a + o = ao 

• a + aquele = àquele 

• a + onde = aonde 

• de + o = do 

• de + uma = duma 

• de + isto = disto 

• em + as = nas 

• em + um = num 

• em + essa = nessa 

• por + o = pelo 

• por + as = pelas 

Regência verbal e regência nominal 

Na regência verbal, o termo regente é um verbo. 

Na regência nominal, o termo regente é um nome. 

Assim, a regência nominal é a relação que um nome (substantivo, 

adjetivo, advérbio) estabelece com o seu complemento 

(complemento nominal) através de uma preposição. 

Exemplos de regência nominal: 

• anterior a;  

• contrário a; 

• fácil de; 

• natural de; 

• cuidadoso com; 
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• descontente com; 

• perito em; 

• essencial para; 

• respeito por. 

Link: https://www.normaculta.com.br/regencia-verbal/ 

 

REGÊNCIA VERBAL (CONTINUAÇÃO) 

1- Chegar/ ir – deve ser introduzido pela preposição “a” e não 

pela preposição “em”. 

Exemplos: 

 

Vou ao dentista. 

Cheguei a Belo Horizonte. 

 

2- Morar/ residir – normalmente vêm introduzidos pela 

preposição “em”. 

Exemplos: 

 

Ele mora em São Paulo. 

Maria reside em Santa Catarina. 

 

3- Namorar – não se usa com preposição. 

 

Ex.: Joana namora Antônio. 

 

4- Obedecer/desobedecer – exigem a preposição “a”. 

Exemplos: 

 

As crianças obedecem aos pais. 

O aluno desobedeceu ao professor. 

 

5-Simpatizar/ antipatizar – exigem a preposição “com”. 

Exemplos: 

https://www.normaculta.com.br/regencia-verbal/
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Simpatizo com Lúcio. 

Antipatizo com meu professor de História. 

 

Dicas: 

Estes verbos não são pronominais, portanto, determinadas 

construções são consideradas erradas quando tais verbos 

aparecem acompanhados de pronome oblíquo. 

Exemplos: 

 

Simpatizo-me com Lúcio. 

Antipatizo-me com meu professor de História. 

 

6- Preferir - este verbo exige dois complementos, sendo que 

um é usado sem preposição, e o outro com a preposição “a”. 

 

Ex.: Prefiro dançar a fazer ginástica. 

 

Dicas: 

Segundo a linguagem formal, é errado usar este verbo 

reforçado pelas expressões ou palavras: antes, mais, muito 

mais, mil vezes mais, etc. 

 

Ex.: Prefiro mil vezes dançar a fazer ginástica. 

 

Verbos que apresentam mais de uma regência 

 

1 - Aspirar 

 

a - no sentido de cheirar, sorver: usa-se sem preposição. 

Ex.: Aspirou o ar puro da manhã. 

 

b - no sentido de almejar, pretender: exige a preposição “a”. 

Ex.: Esta era a vida a que aspirava. 
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2 - Assistir 

 

a - no sentido de prestar assistência, ajudar, socorrer: usa-

se sem preposição. 

Ex.: O técnico assistia os jogadores novatos. 

 

b - no sentido de ver, presenciar: exige a preposição “a”. 

Ex.: Não assistimos ao show. 

 

c - no sentido de caber, pertencer: exige a preposição “a”. 

Ex.: Assiste ao homem tal direito. 

 

d) no sentido de morar, residir: é intransitivo e exige a 

preposição “em”. 

Ex.: Assistiu em Maceió por muito tempo. 

 

3 - Esquecer/lembrar 

 

a - Quando não forem pronominais: são usados sem preposição. 

Ex.: Esqueci o nome dela. 

 

b - Quando forem pronominais: são regidos pela preposição 

“de”. 

Ex.: Lembrei-me do nome de todos. 

 

4 - Visar 

 

a - no sentido de mirar: usa-se sem preposição. 

Ex.: Disparou o tiro visando o alvo. 

 

b - no sentido de dar visto: usa-se sem preposição. 

Ex.: Visaram os documentos. 
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c - no sentido de ter em vista, objetivar: é regido pela 

preposição “a”. 

Ex.: Viso a uma situação melhor. 

 

5 - Querer 

 

a - no sentido de desejar: usa-se sem preposição. 

Ex.: Quero viajar hoje. 

 

b - no sentido de estimar, ter afeto: usa-se com a preposição 

“a”. 

Ex.: Quero muito aos meus amigos. 

 

6 - Proceder 

 

a - no sentido de ter fundamento: usa-se sem preposição. 

Ex.: Suas queixas não procedem. 

 

b - no sentido de originar-se, vir de algum lugar: exige a 

preposição “de”. 

Ex.: Muitos males da humanidade procedem da falta de respeito 

ao próximo. 

 

c - no sentido de dar início, executar: usa-se a preposição “a”. 

Ex.: Os detetives procederam a uma investigação criteriosa. 

 

7 - Pagar/ perdoar 

 

a - se tem por complemento uma palavra que denote algo: não 

exige preposição. 

Ex.: Ela pagou a conta do restaurante. 

 

 



Professora Ana Rita www.literaturaeredacao.com (21)99321-0173 

contato@literaturaeredacao.com 
 

 

b - se tem por complemento uma palavra que denote 

pessoa: é regido pela preposição “a”. 

Ex.: Perdoou a todos. 

 

8 - Informar 

 

a - no sentido de comunicar, avisar, dar informação: admite 

duas construções: 

 

1 - objeto direto de pessoa e indireto de coisa (regido pelas 

preposições “de” ou “sobre”). 

Ex.: Informou todos do ocorrido. 

 

2 - objeto indireto de pessoa (regido pela preposição “a”) e 

direto de coisa. 

Ex.: Informou a todos o ocorrido. 

 

9 - Implicar 

 

a - no sentido de causar, acarretar: usa-se sem preposição. 

Ex.: Esta decisão implicará sérias consequências. 

 

b - no sentido de envolver, comprometer: usa-se com dois 

complementos, um direto e um indireto com a preposição “em”. 

Ex.: Implicou o negociante no crime. 

 

c - no sentido de antipatizar: é regido pela preposição “com”. 

Ex.: Implica com ela todo o tempo. 

 

10 - Custar 

 

a - no sentido de ser custoso, ser difícil: é regido pela 

preposição “a”. 

Ex.: Custou ao aluno entender o problema. 
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b - no sentido de acarretar, exigir, obter por meio de: usa-

se sem preposição. 

Ex.: O carro custou-me todas as economias. 

 

c - no sentido de ter valor de, ter o preço: usa-se sem 

preposição. 

Ex.: Imóveis custam caro. 

           

 


