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Regência Verbal 
 

 

Verbos seguidos de infinitivo (sem preposição) 
  
 
 
 
Conseguir Preferir 
Decidir Pretender 
Desejar Procurar 
Dever Querer 
Evitar Saber 
Odiar Tencionar 
Poder Tentar 
Precisar  

Verbos seguidos de preposição + infinitivo 
  
 
 
 
Acabar de, por, com, em  Concordar em 
Aconselhar a  Consentir em 
Acostumar-se a Continuar a  
Ajudar a Deixar de 
Aprender a Desistir de 
Arriscar-se a Discordar de 
Cansar-se de Ensinar a 
Começar a Esquecer-se de  
 
 

É a relação que existe entre o verbo e o seu complemento. 
 

A mãe agrada o filho. 
A mãe agrada ao filho. 

Cheguei ao metrô. 
Cheguei no metrô. 

     Eu odeio trabalhar. 
     Ele tentou ajudar. 

 

 Ele aprendeu a dirigir em três dias. 
 Eles insistiram em esperar. 
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Gostar de Pedir para  
Insistir em Pensar em  
Lembrar-se de Preparar-se para 
Morrer de Recusar-se a 
Obrigar a Sonhar em 
Parar de Terminar de 

Verbos seguidos de preposição + substantivos (ou 
pronomes) 
  
 
 
 
 
 
Acreditar em Desistir de 
Agradar a Discordar de 
Andar de Falar com, de, sobre 
Cansar (se) de Fugir de 
Casar (se) com Gostar de 
Concordar com Interessar-se por 
Concordar com Lutar com 
Cuidar de Morrer de 
Depender de Pensar em 
 
 
 

  

 Ele acreditou em você. 
 Ele sonhou com a pandemia. 
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Regência nominal 

 

Adjetivos seguidos de preposição + infinitivo 
 
Agradável de Duro de 
Alegre em, por  Fácil de 
Ansioso por, de, para Favorável a 
Apto a Igual a 
Contente em, por Interessado em 
Contrário a Satisfeito por, em 
Difícil de Triste por, em 

Adjetivos seguidos de preposição + substantivo (e 
pronomes 

 
Agradável para, a  Igual a 
Alegre com, por  Interessado em 
Ansioso por, de Parecido com 
Apto a Prejudicial para, a 
Contente com, por Satisfeito com 
Contrário a Semelhante a 
Favorável para, a Triste com, por 
 
 
  

É a relação que existe entre o substantivo ou adjetivo e o seu complemento. 

  Estou contente em poder ajudar vocês. 
 Ele não é capaz de fazer o trabalho. 
 

É um ambiente agradável para uma festa familiar. 
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A. Ele nos ajudou a fazer as malas. 
1. Todos começaram ____________ falar ao mesmo tempo. 
2. Ele ajudou-me  ____________  colocar tudo na estante. 
3. Não gosto  ____________ viajar com estranhos.  
4. Não podemos deixar  ____________ ir à sua festa. 
5. O diretor, afinal, consentiu  ____________ nos receber. 
6. Estas crianças não gostam  ____________ trabalhar. 
7. O público morreu  ____________ rir com as piadas deste cômico. 
8. Temos  ____________  ensinar os novos funcionários  ____________ trabalhar com estas máquinas. 
9. Já era tarde quando nos lembramos  ____________  enviar-lhes um telegrama. 
10.  Ele cansou-se  ____________ ajudar-nos  ____________  fazer nosso trabalho.  
 
 
B. Eu preciso de você. 
 
1. Este trabalho depende ____________ nós. Não podemos desistir 

____________ (ele) 
2. Ela só pensa ____________ (ele) porque gosta muito ____________ 

(ele). Ela sonha ____________ ele todas as noites. 
3. Luiz se interessa ____________ tudo. 
4. Eu conto ____________ você. Não fuja ____________ mim. 
5. Não pude responder ____________ sua carta antes. 
6. Ontem, sonhei ____________ você e hoje, só estou pensando ____________ você. 
7. Preciso falar ____________ você ____________ aquele problema. 
8. Espero que ele se lembre ____________ mim. 
9. Pode viajar tranquila. Nós cuidaremos ____________ (a) casa e ____________ (os) garotos. 
10.  Minha filha vai se casar ____________ um rapaz de muito futuro. 
 
C. Ele está apto a trabalhar. 
1. Estamos ansiosos ____________ conhecer o país. 
2. Não sei se já estamos aptos ____________ prestar o exame. 
3. Ela ficou contentíssima ____________ receber sua carta. 
4. Eu estou interessado ____________ aprender japonês. 
5. Fiquei triste ____________ ter de ir embora. 
6. Se a experiência não for bem-sucedida, ele é capaz ____________ abandonar tudo. 
7. Ele é contrário ____________ viajarmos agora 
8. Não estou interessado ____________ participar desse projeto. 
9. Ele está insatisfeito ____________ mudar para outro país.   
10. Este trabalho não é difícil ____________ fazer. 
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D. Fiquei alegre com a notícia. 

 
1. Ela ficou contente ____________ sua carta. 
2. Neste ponto, ele é parecido ____________ a mãe. 
3. Eles estão aptos ____________ (o) cargo. 
4. Estou ansioso ____________ notícias deles. 
5. Esta fotografia é igual ____________ (a) outra. 
6. Esta notícia não foi agradável ____________ ninguém. 
7. Nosso chefe não é favorável ____________ mudanças. 
8. Estamos interessados ____________ livros antigos. 
9. Eles são sempre contrários ____________ nossas sugestões e ____________ nossos planos. 
10. Será que o público ficará satisfeito ____________ as medidas do governo? 
 
 
E. Complete com preposição, se necessário. 

 

Depois que Marta aprendeu ________ falar inglês e francês, achou que estava apta ________ 

trabalhar. Decidiu ________ arranjar um emprego. Estava ansiosa ________ ganhar seu próprio 

dinheiro. Ela não queria nem ________ pensar ________ trabalhar num escritório. Ela não ________ 

gostava ________ ficar horas e horas sentada numa sala fechada batendo relatórios. Ela sonhava 

________ um trabalho sem rotina e morria ________ medo de não o encontrar. 

Então, ela começou ________ ler anúncios de jornal. Como os anúncios eram muitos, Marta pediu 

________ Mônica, sua irmã, ________ ajudar ________ selecionar os anúncios mais interessantes. Às 

vezes, Mônica ficava cansada ________ (a) tarefa e reclamava. Marta tentava ________ compreendê-

la. 
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