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Aluno
Turma

RECUPERAÇÃO 1º SEMESTRE AULA 02

CONTEÚDO: Regência Verbal.
Releia e estude as regras de Regência Verbal, depois resolva as questões a seguir:
01) Coloque ( certo ) ou ( errado) quanto à regência verbal, depois conserte as frases erradas:
a-( E ) Ela chegou cedo em Curitiba.
R= Ela chegou cedo a Curitiba.
b-( E ) Esqueci do livro de História.
R= Esqueci o livro de História. / Esqueci-me do livro História.
c-( C ) Esqueci o livro de História.
R=
d-( E ) Eu me antipatizo com suas ideias.
R= Eu antipatizo com suas ideias.
e-( E ) Prefiro uma vida no campo do que na cidade.
R= Prefiro uma vida no campo a uma vida na cidade.
f-( E ) Prefiro muito mais os elogios que as críticas.
R= Prefiro os elogios às críticas.
g-( E ) Eu me simpatizo com esse professor.
R= Eu simpatizo com esse professor.
h-( E ) Eu paguei à dívida.
R= Eu paguei a dívida.
i-( E ) Eles já pagaram o conferencista.
R= Eles já pagaram ao conferencista.
j-( E ) Poucos obedecem a faixa de pedestre.
R= Poucos obedecem à faixa de pedestre.
02) Está CORRETA a regência verbal somente na seguinte alternativa:
a) A festa que ele compareceu foi ótima.
b) O livro que ele gosta muito desapareceu.
c) A empresa por que ele tanto se esforçou acabou falindo. XX
d) O cargo que tu aspiravas já foi preenchido.

Atividades

03) Está CORRETA a regência da frase:
a) O filme que assistimos é excelente.
b) O emprego que aspirávamos era apenas um sonho.
c) O documento que visei era falso.
XX
04) Só há ERRO de regência em:
a) Não sei onde ele será levado. XX
b) Ali está o comerciante a quem mandei a notificação.
c) Responda às questões seguintes.
05) Marque o ERRO de regência verbal.
a) Assistimos, extasiados, o espetáculo. XX
b) Alguém está assistindo o doente?
c) Aspirávamos o perfume das rosas.
d) Todos aspiram à paz.
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06) Há ERRO de regência verbal em:
a) Eu lhe quero muito.
b) Paula namorava com alguém daquela família. XX
c) Todos perdoaram ao jovem.
07) Reescreva a frase, substituindo o verbo destacado pelo que está entre parênteses, fazendo a regência verbal:
A- Carlinhos gosta mais de chocolate do que de café. ( preferir )
R= Carlinhos prefere chocolate a café.
B- Queremos ter uma vida mais tranquila. ( aspirar )
R= Aspiramos a uma vida mais tranquila.
C- Ela viu o filme vencedor do Oscar 2017. ( assistir )
R= Ela assistiu ao filem vencedor do Oscar 2017.
D- Os atletas alcançaram o campo para participarem do jogo. ( chegar )
R= Os atletas chegaram ao campo para participarem do jogo.
E- Eu gosto mais de ficar em casa do que viajar. ( preferir )
R= Eu prefiro ficar em casa a viajar.
F- O congresso não convenceu o médico. ( agradar )
R= O congresso não agradou ao médico.
08) Coloque ( C ) ou ( E ) quanto à regência verbal e conserte as frases erradas:
a-( E ) Fui no parque Barigui ontem à tarde.
R= Fui ao parque Barigui ontem à tarde.
b-( C ) Lembrou-se do endereço.
c-( E ) Lembrou do livro de História.
R= Lembrou-se do livro de História.
d-( C ) Esqueci o livro de História.
e-( E ) Prefiro muito mais a vida no campo do que na cidade.
R= Prefiro a vida no campo à vida na cidade.
f-( E ) Prefiro mil vezes os elogios que as críticas.
R = Prefiro os elogios às críticas.
g-( C ) Ela simpatizou com esse professor.
h-( C ) Eu paguei a dívida ao Governo do Estado.
i-( C

) Eu perdoei ao meu amigo.

j-( C

) Eles assistiram à peça de teatro e gostaram muito.

Atividades

09) Assinale o ERRO de regência verbal.
a) Ele assistia com carinho os enfermos daquele hospital.
b) Não quero assistir esse espetáculo. XX
c) Carlos sempre assistiu em Belo Horizonte.
d) Não deixe de assistir àquele jogo.

10) Marque a frase que apresenta ERRO de regência verbal:
a) Mário pagou o carro.
b) A moça perdoou a colega. XX
c) Antônio deixou de pagar o irmão.
d) Perdoemos aos que nos ofendem.
11) Marque o ERRO de regência verbal:
a) Prefiro estudar que trabalhar. XX
b) Prefiro o leite à cerveja.
c) Prefiro este nome àquele que ele propôs.
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12) Assinale a frase em que há ERRO de regência verbal:
a) Chegamos na cidade antes do anoitecer. XX
b) Avisei-o de que devia partir.
c) Os ambientalistas assistiram a uma conferência.
13) Assinale a opção em que a regência do verbo preferir está CORRETA:
a) Preferia ir ao cinema do que ficar em casa;
b) Preferia sair a ficar em casa; XX
c) Preferia antes sair a ficar em casa;
d) Preferia mais sair do que ficar;
14) Uma das opções apresenta ERRO quanto à regência verbal:
a) Naquela sala aspirava a fumaça.
b) Chegando na repartição, ele viu... XX
c) Todos obedeceram às determinações.
d) O gerente visou todas as folhas.
15) O verbo perdoar está com sua regência ERRADA na frase:
a) Devemos perdoar nossos ofensores. XX
b) Perdoai os meus pecados.
c) Perdoei os erros ao pobre rapaz;
d) É difícil perdoar aos pecadores.
16) Em todas as alternativas a regência dos verbos está adequada à norma-padrão, exceto em:
a) Ele estava obedecendo às normas?
b) Ela preferiria ficar em casa do que sair?
c) Perdoe a amiga. XX
d) Santina agradava ao marido.
17) Indique a alternativa onde há ERRO de regência verbal:
A) Chegamos finalmente a Santos.
B) O menino aspirava a uma vida melhor.
C) Esqueci-me do seu nome.
D) Você lembra do nome dele? XX
18) Assinale a alternativa em que há ERRO quanto à regência:
A) Aspiramos uma boa classificação no concurso. XX
B) Viajou à Brasília.
C) Esqueci os documentos.
D) Esqueci-me dos documentos.

Atividades

19) A frase a seguir em que a regência verbal está CORRETA é:
A) Ele lembrou da nota.
B) As pessoas preferem mais TV do que teatro.
C) Nem todos aspiram ao ar puro. XX
D) A mãe nunca se esquece de seu dever.
20) Há ERRO de regência verbal na frase:
a) Aspirou profundamente o odor do café.
b) Ela não pode visar o passaporte.
c) Todos visam uma vida de paz e amor. XX
d) Ali as pessoas aspiravam à fama.

21) Está CORRETA a regência verbal:
a) O filho desobedeceu ao pai. XX
b) Devemos obedecer o regulamento.
c) Irei na sua casa logo mais.
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d) Não desobedeça o seu pai.
22) Assinale a frase que NÃO pode ser completada com o que está nos parênteses:
a) Pagarei......alguns empregados hoje à noite. (a)
b) Naquela época, meu sobrinho assistia......Belo Horizonte. (em)
c) Não implique......o colega. (com)
d) Quando morava no campo, aspirava.......ar puro e sentia-se bem. (ao) XX
23) Coloque ( C ) ou ( E ) quanto à regência verbal, depois conserte as frases erradas:
a-( E ) Assisti o jogo ontem pela TV.
R= Assisti ao jogo ontem...
b-( C ) O homem visou o alvo, atirou e acertou.
c-( E ) Esqueci do nome dele.
R= Esqueci o nome dele. / Esqueci-me do nome dele.
d-( C ) Esqueci-me do nome dele.
e- ( C

) Esqueci o nome dele.

f-( E ) Prefiro mil vezes a blusa do que a saia.
R= Prefiro a blusa à saia.
g-( C ) Eu simpatizo com aquele homem.
h-( C ) Eu paguei ao mercador.
i-( C ) Deus, perdoe os nossos pecados.
j-( E ) Obedeça o seu pai, menino.
R= Obedeça ao seu pai, menino.

Atividades

24) O verbo perdoar está com sua regência ERRADA na frase:
A) Devemos perdoar nossos ofensores;
XX
B) Perdoai os pecados;
C) Perdoei os erros ao pobre rapaz;

