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➢ Transitividade verbal 
                   A regência verbal é determinada pela 
transitividade dos verbos, que podem ser 
transitivos (diretos e indiretos) e intransitivos. 
                   Muitos verbos apresentam mais de uma 
regência, pois são regidos por mais de uma 
preposição. 
 

❖ Duas regências e dois sentidos 
AGRADAR 

• No sentido de satisfazer, ser agradável, é 
transitivo indireto e rege a preposição a. 

Ex.: As cores da bandeira agradaram a todos. 

• No sentido de mimar, afagar, acariciar, é 
transitivo direto. 

Ex.: Júlia agradou o cachorro antes de seguir. 
 
ASPIRAR 

• No sentido de inalar, sorver, é transitivo direto. 
Ex.: Gosto de aspirar o ar puro das manhãs. 

• No sentido de almejar, desejar, pretender, é 
transitivo indireto. 

Ex.: Mais do que dinheiro, aspirava à qualidade de vida. 

 
ASSISTIR 

• No sentido de socorrer, prestar assistência, é 
transitivo direto. 

Ex.: A mãe assistia o filho nos estudos. 

• No sentido de presenciar, ver, caber, pertencer, 
é transitivo indireto. 

Exs.: Assistimos atônitos à última cena do filme. 
         Assiste-lhes o direito de ir e vir. 
 
QUERER 

• No sentido de gostar, ter afeto, é tansitivo 
indireto e rege a preposição a. 

Ex.: Quero muito bem aos meus pais. 

• No sentido de desejar, é transitivo direto. 

Ex.: Quero algo simples de obter: seu carinho. 
  
VISAR 

• No sentido de ter em vista, almejar, é transitivo 
indireto e rege a preposição a. 

Ex.: Eles visam apenas ao próprio bem-estar. 

• No sentido de apontar, mirar; é transitivo 
direto. 

Ex.: O policial visou o sequestrador. 

 

❖ Duas regências e um mesmo 
sentido 

ESQUECER E LEMBRAR 

• Se usados na forma pronominal, são transitivos 
indiretos e regem a preposição de. 

Exs.: Ela se esqueceu do que passou. 
         Ela se lembrou de mim. 

• Se usados na forma não pronominal, são 

transitivos diretos. 

Exs.: Ela esqueceu o que passou. 

PAGAR E PERDOAR 

• Se o objeto referir-se a coisa, são transitivos 

diretos. 

Exs.: Não pagamos a contribuição do INNS./           

Perdoamos a provocação da torcida. 

• Se o objeto referir-se a pessoa, são transitivos 

indiretos e regem a preposição a. 

Exs.: Não pagamos aos funcionários./ Perdoamos aos 

torcedores. 

❖ Outros casos de regência 

verbal 

SIMPATIZAR E ANTIPATIZAR                                                  

• Esses verbos são transitivos indiretos e regem a 

preposição com. Além disso, não devem ser 

usados como pronominais. 

Exs.: Simpatizei com os novos colegas./ 

Antipatizou com todos no baile. 

PREFERIR                                                                                                       

*  Esse verbo é transitivo direto e indireto e pode 

aparecer em construções como: As crianças preferem 

sorvete a chocolate. 

CHEGAR                                                                                                

Esse verbo é intransitivo e rege a preposição a. 

Ex.: Chegaram ao local da reunião. 

 

REGÊNCIA VERBAL 



IR 

• Intransitivo, rege as preposições a , até, para. 

Exs.: Fomos ao cinema./ Vou para a rua mais 

próxima. 
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