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É expressamente proibido cópia, venda, 
publicação e distribuição do conteúdo ofe-
recido. A utilização para qualquer outro 
fim está expressamente proibida por lei e 
pode resultar em penas civis e criminais.

Atenção
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1. Todos os verbos abaixo exigem preposição, exceto: 

a. Respondi às questões da prova.

b. Gosto de filmes românticos.

c. Agradeço aos ouvintes a audiência.

d. Aspirou todo o escritório.

e. Implica com tudo!

2. Há erro de regência nominal em: 

a. Meu marido é muito apegado em bens materiais.

b. Estou farta de tantas promessas.

c. O fumo é prejudicial à saúde.

d. Seja cuidadoso com o que fala.

e. Carlos é perito em informática.

3. Complete os espaços em branco com as preposições adequadas:

a. A bola passou rente ____________ trave.

b. Maria é devota ____________ São Jorge.

c. Esta é uma manifestação ____________ a violência urbana.

d. O celular é essencial ____________ a maioria das pessoas. 

e. A união ____________ eles foi sacramentada.

4. Considerando a regência do verbo “assistir”, há erro em: 

a. O médico assistiu o doente no hospital.

b. Assisti a missa sozinha. 

c. Assistimos a um belo espetáculo de dança.

d. Minha irmã assiste em Londres.

e. Ele apresentou os benefícios que assistiam a mim.

EXERCÍCIOS
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1. Letra d

O verbo aspirar com o sentido de absorver não exige preposição.

2. Letra a 

Apegado A bens materiais.  O verbo apegar exige a preposição A.

3. a. A / b. DE / c. CONTRA / d. PARA / e. ENTRE 

4. Letra b 

Assisti À missa...  
O verbo assistir tem vários significados: 
Ver, observar – preposição A  
Caber (direito a alguém) – preposição A  
Socorrer, prestar assistência – sem preposição 
Morar – preposição EM

5. Letra e 

Todas as outras frases estão incorretas. 

Existem dois verbos esquecer e esquecer-se (mesmo significado). A forma pronominal (es-
quecer-se) exige a preposição DE. A outra forma (esquecer) não exige preposição. Fica assim: 
esquecer-se de algumas coisa / esquecer alguma coisa. Exemplos: Ele não esqueceu a ofensa. 
/ Ele não se esqueceu da ofensa. Nesse último caso, a palavra “não” atrai obrigatoriamente o 
pronome. 

Obs.: Seguem esta mesma regra os verbos lembrar e recordar. 

6. Letra b

Aquela é a casa EM que moramos na infância. 
O verbo morar exige a preposição EM, por isso ela deve ser colocada antes do pronome 
relativo “que”. 

7. Letra c

Meu pai aspira AO cargo... O verbo aspirar com o sentido de desejar muito uma coisa, almejar, 
ambicionar é transitivo indireto, sendo obrigatório o uso da preposição. 

8. Letra e 

Precisei DE que... O verbo precisar é transitivo indireto e exige a preposição DE, por isso esta 
alternativa está correta.  
a. Aspiramos À vaga... (aspirar = desejar é VTI e exige a preposição A) 
b. Preferir churrasco A sushi. (preferir é VTI e exige a preposição A) 
c. agradou AO público (agradar = satisfazer é VTI e exige a preposição A) 
d. Pagou AO dentista... (pagar a alguém – VTI e exige a preposição A)
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