
REGÊNCIA VERBAL (MÓDULO 11) pág. 15 a 29 
 
A regência verbal estuda a relação entre o verbo (termo regente) e 
seu complemento (termo regido).                  
Ex:   Necessitamos      de ajuda. 
       termo regente         termo regido 
            (verbo)             (obj. indireto)    
 
 

REGÊNCIA DE ALGUNS VERBOS: 
 

1. AGRADAR: 
Transitivo direto – fazer agrado, acariciar. 
Ex: O garoto agradou o cachorro. 
 
Transitivo indireto (agradar a) – contentar, satisfazer. 
Ex: O boné não agradou ao garoto. 

2. ASPIRAR: 
Transitivo direto – cheirar, inalar, inspirar. 
Ex: Aspirei o perfume da flor. 
 
Transitivo indireto (aspirar a) – almejar, desejar. 
Ex: Aspiro ao cargo de chefe. 

3. ASSISTIR: 
Transitivo direto – ajudar, auxiliar. 
Ex: O médico assistiu o paciente. 
 
Transitivo indireto (assistir a) – ver, presenciar. 
Ex: Ontem, assisti a um filme de terror. 

4. ESQUECER: 
Transitivo direto  
Ex: O aluno esqueceu a mochila. 
 
Se esse verbo for usado com o pronome, ele exige a 
preposição de: 
Ex: O aluno esqueceu-se da mochila.  
O aluno se esqueceu da mochila. 

5. IMPLICAR:  
Transitivo direto – originar, trazer como consequência. 
Ex: O desrespeito às leis implica sérias consequências. 
 

Transitivo indireto (implicar com) – antipatizar, 
importunar. 
Ex: Ela era uma pessoa que implicava com todo mundo. 

6. IR: 
Intransitivo – dirigir-se a um lugar. 
Ex: Você vai ao cinema? 

7. NAMORAR: 
Transitivo direto – ser namorado de, paquerar. 
Ex: Maria namorou João durante um ano. 

8. OBEDECER/DESOBEDECER 
Transitivo indireto (obedecer a/ desobedecer a) –  
agir de acordo com/ recusar-se a acatar ordens. 
Ex: Obedeço aos meus pais. 
      Ela sempre lhe desobedece. 

9. PAGAR/PERDOAR: 
Quem paga, paga alguma coisa a alguém;  
quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém. 
Ex: Ela pagou o salário ao empregado. 
       Ela perdoou a ofensa ao namorado. 

10. PREFERIR:  
Transitivo direto e indireto (preferir uma coisa a outra) 
– decidir-se por; gostar mais de. 
Ex: Prefiro suco natural a refrigerante. 

11. QUERER: 
Transitivo direto – ter vontade de, desejar. 
Ex: Eu quero sorvete de chocolate. 
 
Transitivo indireto (querer a) – amar, estimar. 
Ex: A mãe quer muito ao filho. 
 

  

EXERCÍCIOS 
1) Reescreva as frases, substituindo os verbos 
grifados pelos que estão entre parênteses: 
a) Eu gosto do aroma das flores. (aspirar) 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) O jogador ambiciona o título. (aspirar) 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) O bombeiro cuidou do ferido. (assistir) 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Você viu o filme premiado ontem à noite? (assistir) 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e) Ele segue as leis. (obedecer) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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f) Márcio gostava dela. (implicar) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

g) O governo sempre remunerou muito mal os 

professores. (pagar) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2) Nas orações a seguir, há casos de regência verbal 
em desacordo com a língua padrão. Reescreva as 
frases de acordo com a norma culta. 
a) Lúcio namora com Roberta.  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Obedeço os meus pais.  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) Prefiro mais frutas do que doces.  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Hoje, vamos no cinema.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e) Débora aspirou ao aroma das flores.  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

f) Prometo obedecê-lo de hoje em diante.  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

g) Preferimos trabalhar do que passar fome.  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

h) Ele perdoou seus inimigos. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

i) Mário pagou ao carro. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 
3) Classifique os verbos em: 
( 1 ) transitivos diretos 
( 2 ) transitivos indiretos 
( 3 ) transitivos diretos e indiretos 
 

(        ) Assisti à luta. 

(        ) Assisti a vítima. 

(        ) Eu o convidei. 

(        ) Demos pão ao pobre. 

(        ) Demos-lhe comida. 

(        ) Nós a prevenimos. 

(        ) A neta lhe obedece. 

(        ) Perdoei-lhe a dívida. 

(        ) Ela os advertiu. 

(        ) Todos gostam dela. 

 
CRASE 

A preposição a pode juntar-se aos artigos definidos. Observe: 
O médico receitou um remédio ao homem doente.  
 
                                             a + o = ao (preposição a + artigo o) 
 
Quando a preposição a junta-se ao artigo definido a, ocorre a crase, que é marcada por um acento gráfico chamado acento 
grave ( ` ). 
O médico receitou um remédio à menina.  
 
                                             a + a = à (preposição a + artigo a) 
 
Os filhos ofereceram flores às mães.  
 
                                       a + as = às (preposição a + artigo as) 
 
1) Substitua a palavra destacada por aquela que está indicada entre parênteses e use a crase. Observe o exemplo. 

Meu pai foi ao colégio. (secretaria) 
Meu pai foi à secretaria. 

 
a) Mostrei o trabalho ao professor. (professora) 

___________________________________________________________________________________________________________ 



b) Entreguei o presente ao menino. (menina) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

c) Ontem fomos ao museu. (exposição) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

d) Ele deu um recado ao vizinho. (vizinha) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
ATENÇÃO! 
Para saber se ocorre a crase ou não, lembre-se do seguinte: 

 
À = PARA A        A = PARA 

 
Vou entregar o livro à menina.             Vou entregar o livro a você. 
 
                        para a menina                                              para você 
 

 
2) Complete as orações a seguir com a ou à. 

a) Devolva o álbum ______________ ela. 

b) Peça ajuda ______________ seu irmão. 

c) Mostre as fotos ______________ treinadora. 

d) Ele pediu ajuda ______________ mim e ______________ meus colegas. 

e) Dê esse recado ______________ todos os participantes da competição. 

f) Ele pediu informações ______________ vendedora da loja. 

 
OUTRA DICA PRÁTICA 
Para você saber se deve ou não usar o acento grave, substitua a palavra feminina em questão  
por uma palavra masculina. Se com a substituição você puder usar ao, é porque o acento deve ser usado;  
se puder usar o, o acento não deve ser usado. 
Ela se dedica à pintura. (Ela se dedica ao esporte.) 
Ele observa a sociedade carioca. (Ele observa o povo carioca.) 
 

3) Complete as orações a seguir com a, às, a, as. 

a) O cantor dirigiu-se com muita educação ______________ senhoras presentes. 

b) No shopping, pedimos algumas informações ______________ vendedora da loja. 

c) Pedro está se referindo ______________ professora de inglês. 

d) Encostado ______________ porta, o menino olha ______________ rua. 

e) Daqui a pouco, serão divulgadas ______________ notas do teste. 

f) O carteiro entregou ______________ cartas ______________ mães das crianças. 

ATENÇÃO! 
Para saber se há crase diante de nome de localidades (cidades, estados, países), use este raciocínio: 
Vou a Santos.                  Vou a Portugal.                  Vou à Itália. 
 
     a = para                          a = para                              à = para a 
Ou tente encaixar a palavra em questão na frase: "Vou a, volto da, crase há! Vou a, volto de, crase pra quê?" 
Usa-se crase quando: "Vou à Bolívia. Volto da Bolívia".  
Não se usa crase quando: "Vou a São Paulo. Volto de São Paulo". 
 
Observação: diante da palavra cidade, ocorre a crase: 
Vou à cidade de Santos. 
 
à = para a 

 
4) Complete as orações a seguir com a ou à. 

Vou A, volto DA. CRASE HÁ! 
Vou A, volto DE. CRASE PRA QUÊ? 



a) Iremos ______________ Manaus na semana que vem. 

b) Gostaria muito de ir ______________ Espanha e ______________ Grécia. 

c) Nas férias, vamos ______________ cidade de Porto Alegre. 

d) Eles vão ______________ França e ______________ Inglaterra. 

e) Ela foi ______________ Belo Horizonte e ______________ Ouro Preto. 

f) Vamos ______________ Brasília e ______________ Goiânia. 

 
SEMPRE SE USA O ACENTO GRAVE 
1) NA INDICAÇÃO DE HORAS  
Chegamos às dez horas. //// Saí à uma hora da tarde. //// O avião partiu à meia-noite. 
 
2) NAS LOCUÇÕES ADVERBIAIS FEMININAS, QUE GERALMENTE EXPRESSAM IDEIA DE TEMPO, LUGAR OU MODO 
Ele chegou à noite. ///// O carro virou à direita. //// Ela fez o trabalho às pressas. 
 
NUNCA SE EMPREGA O ACENTO GRAVE 
1) ANTES DE VERBO  
As inscrições estarão abertas a partir do dia 10. //// Ele está decidido a fazer essa viagem. 
 
2) ANTES DE PALAVRA MASCULINA  
Vou a pé para a escola. //// Vovô anda a cavalo. 
 
3) QUANDO O A ESTIVER ENTRE DUAS PALAVRAS IGUAIS  
Eles se encontraram cara a cara. ///// Tome o remédio gota a gota 

 
 
O MODO IMPERATIVO (MÓDULO 14) pág. 42 a 50 
MODOS VERBAIS 
- INDICATIVO: fato verdadeiro, certo, capaz de se realizar. 
Ex.: Eu vou ao supermercado agora. 
 
- SUBJUNTIVO: fato de realização duvidosa, incerta. 
Ex.: Você quer que eu vá ao supermercado agora? 
 
- IMPERATIVO: fato que expressa uma ordem, um pedido ou uma advertência dirigidos ao interlocutor. 
Ex.:  Vai ao supermercado agora. 
 
O MODO IMPERATIVO, que essencialmente indica 
ordem, subdivide-se em imperativo afirmativo e 
imperativo negativo. 
- IMPERATIVO AFIRMATIVO: é formado a partir do 
presente do indicativo e do presente do subjuntivo.  
 
2.ª pessoa do singular (tu): derivado do presente do 
indicativo, sem o -s final;  
3.ª pessoa do singular (ele): derivado do presente do 
subjuntivo; 
1.ª pessoa do plural (nós): derivado do presente do 
subjuntivo; 
2.ª pessoa do plural (vós): derivado do presente do 
indicativo, sem o -s final;  
3.ª pessoa do plural (eles): derivado do presente do 
subjuntivo 
Terminações do imperativo afirmativo 
 
Verbos da 1.ª conjugação: 
(Eu) --- 
(Tu) radical + -a 
(Ele) radical + -e 
(Nós) radical + -emos 
(Vós) radical + -ai 
(Eles) radical + -em 
 

Exemplo com verbo estudar: 
estuda tu 
estude ele 
estudemos nós 
estudai vós 
estudem eles 
 
Verbos da 2.ª conjugação: 
(Eu) --- 
(Tu) radical + -e 
(Ele) radical + -a 
(Nós) radical + -amos 
(Vós) radical + -ei 
(Eles) radical + -am 
 
Exemplo com verbo aprender: 
aprende tu 
aprenda ele 
aprendamos nós 
aprendei vós 
aprendam eles 
 
Verbos da 3.ª conjugação: 
(Eu) --- 
(Tu) radical + -e 
(Ele) radical + -a 



(Nós) radical + -amos 
(Vós) radical + -i 
(Eles) radical + -am 
 
Exemplo com verbo partir: 
parte tu 
parta ele 
partamos nós 
parti vós 
partam eles 
 
- IMPERATIVO NEGATIVO: é formado a partir do 
presente do subjuntivo. 
Terminações do imperativo negativo 
 
Verbos da 1.ª conjugação: 
(Eu) --- 
(Tu) radical + -es 
(Ele) radical + -e 
(Nós) radical + -emos 
(Vós) radical + -eis 
(Eles) radical + -em 
 
Exemplo com verbo estudar: 
não estudes tu 
não estude ele 
não estudemos nós 
não estudeis vós 
não estudem eles 
 

Verbos da 2.ª conjugação: 
(Eu) --- 
(Tu) radical + -as 
(Ele) radical + -a 
(Nós) radical + -amos 
(Vós) radical + -ais 
(Eles) radical + -am 
 
Exemplo com verbo aprender: 
não aprendas tu 
não aprenda ele 
não aprendamos nós 
não aprendais vós 
não aprendam eles 
 
Verbos da 3.ª conjugação: 
(Eu) --- 
(Tu) radical + -as 
(Ele) radical + -a 
(Nós) radical + -amos 
(Vós) radical + -ais 
(Eles) radical + -am 
 
Exemplo com verbo partir: 
não partas tu 
não parta ele 
não partamos nós 
não partais vós 
não partam eles 

EXERCÍCIOS 
1) Forme o imperativo afirmativo e o imperativo negativo dos verbos: reclamar, correr e desistir. 
 
Presente do Indicativo Imperativo Afirmativo Presente do Subjuntivo Imperativo Negativo 

Eu reclamo    

Tu reclamas    

Ele reclama    

Nós reclamamos    

Vós reclamais    

Eles reclamam    

 
Presente do Indicativo Imperativo Afirmativo Presente do Subjuntivo Imperativo Negativo 
  que eu corra  

  que tu corras  

  que ele corra  

  que nós corramos  

  que vós corrais  

  que eles corram  

 
Presente do Indicativo Imperativo Afirmativo Presente do Subjuntivo Imperativo Negativo 

Eu desisto    

Tu desistes    

Ele desiste    

Nós desistimos    

Vós desistis    

Eles desistem    

 
2) Nos imperativos afirmativos que seguem, troque as formas que não estiverem corretas: 
a) escreve (tu) 
b) escreva (você) 
c) escrevamos (nós) 
d) escrevei (vós) 
e) escrevem (vocês) 

f) estude (tu) 
g) estuda (você) 
h) estudamos (nós) 
i) estudei (vós) 
j) estudem (vocês) 

k) insiste (tu) 
l) insista (você) 
m) insistamos (nós) 
n) insistai (vós) 
o) insistem (vocês) 



 
3) Nos imperativos negativos abaixo, troque as formas que não estiverem corretas: 
a) não escreve (tu) 
b) não escreva (você) 
c) não escrevamos (nós) 
d) não escrevai (vós) 
e) não escrevam (vocês) 

f) não cantas (tu) 
g) não canta (você) 
h) não cantamos (nós) 
i) não cantei (vós) 
j) não cantem (vocês) 

k) não insistas (tu) 
l) não insista (você) 
m) não insistemos (nós) 
n) não insisteis (vós) 
o) não insistam (vocês) 

 
4) Passe para a forma negativa: 
a) Conta o que viste. 

_________________________________________________________________ 

b) Conte o que viu. 

_________________________________________________________________ 

c) Estende os panos. 

_________________________________________________________________ 

d) Estenda os panos. 

_________________________________________________________________ 

e) Procura-me. 

_________________________________________________________________ 

f) Procure-me. 

_________________________________________________________________ 

 
5) Nas frases abaixo, houve a mistura de pessoas 
gramaticais. Corrija as frases de duas maneiras: 

 reescreva usando a 2ª pessoa; 
 reescreva usando a 3ª pessoa. 

 
a) Confira receitas incríveis! Clica aqui! 

(2ª pessoa) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(3ª pessoa) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
b) Em caso de acidente, não siga viagem. Pede o apoio de 
um policial. 
(2ª pessoa) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(3ª pessoa) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
c) Cura-te a ti mesmo e seja feliz! 
(2ª pessoa) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(3ª pessoa) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6) Relacione corretamente: 
(  1  ) Vá, agora, Luís. 
(  2  ) O náufrago salvou-se. 
(  3  ) Talvez ele não venha. 
 
(     ) indicativo 
(     ) subjuntivo 
(     ) imperativo 

(     ) fato incerto 

(     ) ordem 

(     ) fato certo 

 
VOZES DO VERBO (MÓDULO 17) pág. 63 a 73 
                                                       VOZ ATIVA 

                                                                                                                  ANALÍTICA 

 

VOZES VERBAIS                      VOZ PASSIVA      SINTÉTICA 

 

                                           REFLEXIVA 

                                                       VOZ MEDIAL  

                                     RECÍPROCA  

As vozes verbais são a forma como os verbos se apresentam na oração a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a 
ação. As vozes verbais podem ser de três tipos: ativa e passiva 
 



VOZ ATIVA 
Na voz ativa o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação. 
Exemplos: 
 Bia tomou o café da manhã logo cedo. 
 Aspiramos a casa toda. 
 Já fiz o trabalho. 
 
VOZ PASSIVA 
Na voz passiva o sujeito é paciente e, assim, não pratica, recebe a ação. A voz passiva pode ser analítica ou sintética. 
 
VOZ PASSIVA ANALÍTICA 
A voz passiva analítica é formada por sujeito paciente + verbo auxiliar (ser, estar, ficar, entre outros) + verbo principal 
da ação conjugado no particípio + agente da passiva. 
Exemplos: 
 O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. 
 A casa toda foi aspirada por nós. 
 O trabalho foi feito por mim. 
 
VOZ PASSIVA SINTÉTICA 
A voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal (devido ao uso do pronome se) é, por sua vez, 
formada por verbo conjugado na terceira pessoa (no singular ou no plural) + pronome apassivador "se" + sujeito 
paciente. 
Exemplos: 
 Tomou-se o café da manhã logo cedo. 
 Aspirou-se a casa toda. 
 Já se fez o trabalho. 
 
TRANSPOSIÇÃO DAS VOZES VERBAIS 
Geralmente por uma questão de estilo, podemos transpor orações que têm a voz verbal ativa para orações que têm a voz 
verbal passiva. 
Ao fazer a transposição o sujeito da voz ativa torna-se o agente da passiva e o objeto direto da voz ativa torna-se o 
sujeito da voz passiva. 
 
Exemplo na voz ativa: Aspiramos a casa toda. 
Sujeito da ativa: Nós (oculto)  

As alunas/ enfeitaram o salão. ---------- VOZ ATIVA 
 

                                                              suj. agente          VTD             OD paciente    
 
 

O salão foi enfeitado pelas alunas. . ---------- VOZ PASSIVA  
 

                                                 suj. paciente    loc.verbal     agente da passiva      
 
Verbo: Aspiramos (transitivo direto) 
Objeto direto: a casa toda. 
 
Exemplo na voz passiva: A casa toda foi aspirada por nós. 
Sujeito: A casa toda 
Verbo auxiliar: foi 
Verbo principal: aspirada 
Agente da passiva: por nós. 
 
Observe que o verbo auxiliar foi está no mesmo tempo verbal que o verbo aspiramos estava na oração cuja voz é ativa. O 
verbo aspiramos na oração cuja voz é passiva está no particípio. 
 
Assim, a oração transposta para a voz passiva é formada da seguinte forma: 
Sujeito + verbo auxiliar (ser, estar, ficar, entre outros) conjugado no mesmo tempo verbal que o verbo principal da 
oração na voz ativa + verbo principal da ação conjugado no particípio + agente da passiva. 
 
É importante lembrar que somente os verbos transitivos admitem transposição de voz. Isso porque uma vez que os 
verbos intransitivos não necessitam de complemento, não têm objeto que seja transposto em sujeito. 
 
EXERCÍCIOS 



1) Passe as frases da voz passiva analítica para a voz 
ativa: 
a) A parede foi derrubada pelos operários. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b) A cerimônia será realizada por nós até o próximo mês. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

c) Muitas vitórias foram conquistadas pelos atletas nos 

últimos jogos. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

d) A cidade foi cercada pelo exército. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

e) O barco estava sendo levado lentamente pelo mar. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

f) Uma bela festa tinha sido planejada por mim. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2) Transforme as orações em voz passiva sintética. 
Atenção à concordância. 
 
a) Babás são contratadas. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
b) Casa é alugada em condomínio. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
c) A festa foi comemorada. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
d) Propostas foram estudadas. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 e) Bicicletas são anunciadas a preços baixos. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
   
3) Transforma as orações abaixo em voz passiva 
analítica. 
 
a) Nintendo lidera guerra dos games. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
b) Cuba prepara reaparição de Fidel Castro. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
c) Empresas adotam a prática da ginástica Laboral. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
d) Certidão digital reduziu a papelada. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
e) O comitê estabeleceu a premiação. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

VOZ MEDIAL DO VERBO (MÓDULO 20) pág. 86 a 97 
VOZ MEDIAL REFLEXIVA 
Na voz reflexiva o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, uma vez que o sujeito pratica e recebe a ação. 
Formação da Voz Reflexiva 
A voz reflexiva é formada por verbo na voz ativa + pronome oblíquo (me, te, se, nos, vos) que serve de objeto direto ou, 
por vezes, de objeto indireto, o qual representa a mesma pessoa que o sujeito. 
Exemplos: 
 Atropelou-se em sua próprias palavras. 
 Partiu-se todo naquele jogo de futebol. 
 Olhei-me ao espelho. 
 

VOZ MEDIAL RECÍPROCA 

A voz reflexiva também pode ser recíproca. Isso acontece quando o verbo reflexivo indica reciprocidade, ou seja, 
quando dois ou mais sujeitos praticam a ação, ao mesmo tempo que também são pacientes. 
Exemplos: 
 Eu, meus irmãos e meus primos damo-nos bastante bem. 
 Os dias e as noites passam-se sem que haja qualquer novidade. 
 Sofia e Lucas amam-se. 
 
EXERCÍCIOS 
1) Indique se a voz verbal nas orações é MEDIAL REFLEXIVA ou MEDIAL RECÍPROCA usando o código abaixo:  
RF – para voz medial reflexiva RC – para voz medial recíproca  
 
(  ) a) Ele cobriu-se com a manta.  
( ) b) A moça e o rapaz entreolharam-se.  

( ) c) As moças ajudavam-se no trabalho.  
(  ) d) O homem se olhava no espelho.  
( ) e) Nós nos cercamos de cuidados 


