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I – VERBOS CHEGAR e IR (preposição a)

a) Intransitivos
Ex.:  Cheguei [ao teatro] com antecedência.

(VI) adjunto adverbial

Fui [ao parque] pela manhã.                    
(VI) adjunto adverbial

b) Transitivos indiretos
Ex.: Finalmente chegamos [a um acordo].

(VTI)          objeto indireto

Nesse caso, ele vai [às últimas consequências]!
(VTI)         objeto indireto
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II – VERBO VISAR

a) Transitivo indireto → significa ter como objetivo, pretender.

Ex.: O deputado na verdade visava ao cargo de senador.

b) Transitivo direto → significa mirar, apontar para.

Ex.: É preciso visar o centro do alvo.

c) Transitivo direto → também pode significar dar o visto, pôr a 
rubrica.

Ex.: O diretor da faculdade visou os certificados.
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III – VERBO IMPLICAR

a) Transitivo indireto → significa ter implicância.

Ex.: João vivia implicando com sua irmã.

b) Transitivo direto → significa acarretar, trazer consequência.

Ex.: “Toda ação implica uma reação igual e contrária.”

c) Transitivo indireto → quando pronominal, significa envolver-
se, intrometer-se.

Ex.: Quando ainda era jovem, implicou-se em situações
embaraçosas.
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IV – VERBO PREFERIR

O verbo preferir é transitivo direto e indireto, ou seja, pede
dois complementos. O objeto indireto deve ser iniciado com a
preposição a.

Ex.: Eles preferiram [o jogo de futebol] [ao passeio pela cidade].
(OD)                          (OI)

V - VERBO CHAMAR

a) Transitivo direto, em predicado verbal, com sentido de fazer
vir.

Ex. Chamei as crianças e pedi que falassem baixo. 
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b) Transitivo indireto, em predicado verbal, com sentido de
invocar:

Ex.: Com medo, chamei por Santa Bárbara!

c) Transitivo direto ou indireto, em predicado verbo-nominal,
seguido de predicativo do objeto, com sentido de dar nome,
qualificar:

Ex.1: Com raiva, o vizinho chamou- [o]  [maluco].
(OD) (Predic. do objeto)

Ex.2: Com raiva, o vizinho chamou- [lhe]  [maluco]. 
(OI)   (Predic. do objeto)

Ex.3: *Com raiva, o vizinho chamou- [lhe] [de maluco]. 
[o]         uso coloquial


