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Regência – parte II

I – Regência nominal → ocorre quando, na relação de
dependência entre dois termos da oração, o termo regente é um
substantivo, um adjetivo ou um advérbio.

Ex.1: O esforço foi inútil para/a o desenvolvimento do projeto.
O esforço foi útil para/a o desenvolvimento do projeto.

Ex.2: João foi muito hábil em resolver o problema.
João foi muito inábil para resolver o problema.

Ex.3: O imóvel era sito em/na Rua das Flores, número 12.
* O imóvel era sito à Rua das Flores, número 12.
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II – Regência verbal → ocorre quando o termo regente é um
verbo. Percebem-se, na língua, inúmeras variações entre a forma
coloquial e a forma escrita. Outro fator a ser observado também é
a mudança de significado do verbo dependendo da preposição
regida.

Ex.1: *Domingo, João foi na praia. (registro informal)
Domingo, João foi à praia. (registro formal)

Ex.2: Que bom aspirar o perfume das flores! (=cheirar)
(VTD) (OD)

Todos aspiram a um mundo melhor. (=almejar)
(VTI) (OI)
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►Regência verbal e construção de sentido

I) VERBO ASSISTIR

a) Transitivo direto → significa ajudar, dar assistência, socorrer.

Ex.: João assistiu os vizinhos atingidos pelo desabamento.

b) Transitivo indireto → pode significar caber, pertencer, ser
direito de.

Ex.: Assiste a todos o direito de ter educação e saúde.

c) Transitivo indireto → pode significar ver, presenciar.

Ex.: Os demais moradores assistiram ao bom trabalho de João. 
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d) Transitivo indireto → regendo a preposição “em”, significa
morar, residir.

Ex.: João mudou-se e agora assiste em Maceió.

II – VERBOS PAGAR  e PERDOAR

a) Transitivos diretos → quando o objeto for uma “coisa”.

Ex.:  Consegui pagar todas as contas deste mês.
Ainda  não perdoei a sua mentira.

b) Transitivos indiretos → quando o objeto for pessoa.

Ex.:  Paguei aos operários da obra. 
Perdoemos a quem nos ofende.
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c) Transitivos diretos e indiretos → quando apresentarem os dois 
tipos de objetos já citados.

Ex.: O patrão pagou [bons salários] [aos seus funcionários].
(OD)                     (OI)

Perdoei [a dívida] [ao meu vizinho].
(OD)            (OI)

III – VERBOS OBEDECER e DESOBEDECER

Esses verbos são transitivos indiretos e regem a preposição a .

Ex.: Ele não obedece a ninguém.
Ninguém deve desobedecer às leis.



Regência – parte II

IV – VERBOS ESQUECER e LEMBRAR

Os verbos esquecer e lembrar podem ser pronominais ou não. 
Caso sejam usados como esquecer-se ou lembrar-se, serão 
transitivos indiretos. 

Ex.1:  Esqueci a apostila.
Lembrei o dia em que você foi embora.

Ex.2:  Esqueci-me da apostila.
Lembrei-me do dia em que você foi embora.

Ex.3: Lembrei [João] [de levar a apostila].
(VTDI) (OD)           (OI)

Lembrei [o dia da festa] [ao João].
(VTDI)          (OD)             (OI)
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V – VERBO QUERER

a)Transitivo direto → tem o sentido de desejar.

Ex.: As crianças sempre querem muita atenção.

b) Transitivo indireto → tem o sentido de ter afeto, estimar,
amar, gostar.

Ex.: Quero muito a meus pais.

OBS.: Quero meus livros! 
Quero a meus livros!


