
Língua Portuguesa 

Prof. André Moraes
1



2

REGÊNCIA VERBAL

Você Não Entende Nada

Caetano Veloso

“Quando eu chego em casa nada me consola

Você está sempre aflita

Lágrimas nos olhos, de cortar cebola

Você é tão bonita

Você traz a coca-cola eu tomo”
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“Com adjunto adverbial de tempo, deve ser empregado com a

preposição EM.” (Terra & Nicola)

Chegaremos em cinco dias.

O candidato chegou em cinco minutos.
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Regência é a parte da Gramática

Normativa que estuda as relações

de dependência entre as palavras

de uma oração.
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Jogamos futebol.

Gostamos de futebol.

Temos interesse por futebol.

(Fonte: Ernani Terra & José de Nicola)
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Preposições simples ou essenciais.

a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre,

para, (per), perante, por, sem, sob, sobre, trás.
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Fonte: http://walkermoreira.blogspot.com 



10

LEMBRAR / ESQUECER

Esqueci os cadernos.

Esqueci-me dos cadernos. 

Lembrou todas as falas.

Lembrou-se de todas as falas.
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Ainda Lembro

Marisa Monte / Nando Reis

AINDA LEMBRO O QUE PASSOU

EU VOCÊ EM QUALQUER LUGAR

DIZENDO "AONDE VOCÊ FOR EU VOU"
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Veja:

Fiz as malas.

Fi-las.

Pus o celular na mesa.

Pu-lo na mesa.

Ver filmes é interessante.

Vê-los é interessante.
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Escreveram suas memórias.

Escreveram-nas.

Atenção!

Eu lhe vi ontem.

Eu lhe perdoei, Ana Luíza.
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CCINPA
OD – COISA e OI – PESSOA

OD – PESSOA e OI – COISA

CERTIFICAR 

CIENTIFICAR

INFORMAR

NOTIFICAR

PREVENIR

AVISAR
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Informei o resultado ao aluno.

Informei o aluno do resultado.

Informei o aluno sobre o resultado.

Informei o aluno o resultado.

Informei ao aluno do resultado.
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CHAMAR (= APELIDAR, QUALIFICAR)

Chamei José de corrupto.

Chamei a José de corrupto.

Chamei José corrupto.

Chamei a José corrupto.
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Veja também:

Chamei-o de corrupto.

Chamei-lhe de corrupto.

Chamei-o corrupto.

Chamei-lhe corrupto.
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Julgue os itens:

Vou no banheiro.

Tal escolha implicará em demissão.

A jovem obedece o pai.

Prefiro filme a novela.

Prefiro o filme a novela.

Somos em vinte neste lugar.

O rapaz aspirava o aumento.

Assistimos a um filme maravilhoso.
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PRONOMES RELATIVOS

São assim chamados porque se referem, de regra

geral, a um termo anterior – o antecedente.

(Cunha & Cintra)
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Exemplos:

QUE

QUEM

O QUAL (A QUAL, OS QUAIS, AS QUAIS)

CUJO (CUJA, CUJOS, CUJAS)

QUANTO (QUANTA, QUANTOS, QUANTAS)

ONDE

COMO

QUANDO



22

Exemplos:

“Há coisas que aprendemos tarde.” (Cegalla)

“A vida é um cárcere, cuja chave é a morte.” (Sacconi)

Atenção!

“Quem, no português contemporâneo, somente se refere a pessoas e

sempre aparece antecedido da preposição a, no caso de verbo

transitivo direto.” (Sacconi)

“Todos conhecem a pessoa a quem amas.” (Sacconi)
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“Havendo pronome relativo, se o termo regente da oração

subordinada exigir preposição, esta deve vir antes do pronome

relativo.” (Terra & Nicola)

Esta é a faculdade a que aspiro.

Estes são os filmes a que assisti.

Este é o autor a cuja obra me refiro.

Este é o autor de cuja obra gosto.

Este é o autor por cuja obra tenho simpatia.
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1) O seguinte período atende plenamente às exigências de

regência verbal da norma-padrão da língua portuguesa:

(A) Um amigo que gosto muito chegará de Lisboa hoje.

(B) O meio mais seguro que dispomos para viajar é o avião.

(C) A passagem cuja confirmação está pendente terá de ser

trocada.

(D) O guia que simpatizamos estará conosco no próximo

passeio.

(E) O funcionário cujo nome não me lembro recuperou minha

bagagem.

C
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2) (COSEAC_FUNDAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO DE NITERÓI_PSICÓLOGO)

“Este Brasil que critico, examino, amo, do qual nasceu

Machado de Assis, CUJO determinismo falhou ao não prever a

própria grandeza.” (7º §)

Das alterações feitas na oração adjetiva iniciada pelo pronome

relativo em destaque, aquela que está INADEQUADA às

normas de regência, de acordo com o padrão culto da língua,

é:
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(A) sobre cujo determinismo encontrou-se ao não prever a

própria grandeza.

(B) de cujo determinismo dependia ao não prever a própria

grandeza.

(C) para cujo determinismo contribuiu ao não prever a

própria grandeza.

(D) em cujo determinismo confiou ao não prever a própria

grandeza.

(E) a cujo determinismo esteve subordinado ao não prever

a própria grandeza.

A
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(A) sobre cujo determinismo encontrou-se ao não prever a

própria grandeza.

(B) de cujo determinismo dependia ao não prever a própria

grandeza.

(C) para cujo determinismo contribuiu ao não prever a

própria grandeza.
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grandeza.
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a própria grandeza.

A
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3) (COSEAC_UFF_ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO) A

justificativa gramaticalmente correta para o uso da preposição

“a” no trecho “Com a emoção a que nenhum sexo se

compara...” é:

(A) trata-se de um fato de regência verbal.

(B) representa um caso de concordância verbal.

(C) exemplifica um uso expletivo da preposição.

(D) participa de uma construção artificial da sintaxe da língua

portuguesa.

(E) justifica-se por ser parte integrante do verbo.

A
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4) (COSEAC_CLIN_AUX. DE ENF. DO TRAB.) “Enquanto há primavera,

esta primavera natural, prestemos atenção ao sussurro dos passarinhos

novos, que dão beijinhos para o ar azul.” (§ 8)

Das alterações feitas na oração adjetiva do período acima, está

INADEQUADA ao padrão culto da língua a seguinte:

(A) prestemos atenção ao sussurro dos passarinhos novos, aos quais

são atribuídas funções primaveris.

(B) prestemos atenção ao sussurro dos passarinhos novos, sob os quais

reflete o nascer do sol.

(C) prestemos atenção ao sussurro dos passarinhos novos, para os quais

a natureza acena.

(D) prestemos atenção ao sussurro dos passarinhos novos, cujos

beijinhos tanto agradam ao ar azul.

B
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5) (COSEAC_GCM) “Morreu constrangido por estar

atrapalhando o tráfego de pedestres, categoria à qual sempre

se orgulhou de pertencer.” (§ 2)

Das alterações feitas na oração subordinada adjetiva do período

acima, está em DESACORDO com as normas de regência a

seguinte:

(A) na qual sempre confiou plenamente.

(B) sobre a qual sempre falou com orgulho.

(C) para a qual sempre trabalhou com afinco.

(D) com a qual sempre manteve uma boa relação.

(E) da qual sempre lutou com dedicação.

E
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6) (COSEAC_GCM) Nos itens abaixo, foram transcritos trechos do texto,

e, ao lado, foi feita a substituição dos complementos por pronomes

oblíquos.

I “por estar atrapalhando o tráfego” (§ 2) / por estar atrapalhando-o.

II “A perícia encontrou em seu bolso” (§ 3) / a perícia encontrou-lhe no

bolso.

III “As calçadas inspiravam o morto.” (§ 5) / as calçadas inspiravam-lhe.

IV “e avaliar as fotos das strippers” (§ 7) / e avaliá-las.

V “não percebeu o fim das calçadas” (§ 8) / não o percebeu.

VI “anotava os modismos” (§ 9) / anotava-lhes.
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As substituições estão sintaticamente corretas:

(A) em todos os itens.

(B) apenas nos itens I, II, IV e V.

(C) apenas nos itens I, III, IV e VI.

(D) apenas nos itens II, V e VI.

(E) apenas nos itens III, IV e VI.

B
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7) (COSEAC_Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e

Sustentabilidade do Município de Niterói_BIÓLOGO) “...declarou à

imprensa durante a reunião científica em Viena.” (§ 12)

Das alterações feitas na redação do trecho transcrito acima, aquela em que

está INCORRETO o emprego do acento indicativo da crase é:

(A) declarou àquela que lhe fez a pergunta durante a reunião científica em

Viena.

(B) declarou à ela, jornalista, durante a reunião científica em Viena.

(C) declarou à mesma jornalista que lhe fez a pergunta durante a reunião

científica em Viena.

(D) declarou à única repórter presente na reunião científica em Viena.

(E) declarou à jovem representante da imprensa durante a reunião

científica em Viena.

B
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Obrigado!
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