
REGÊNCIA VERBAL

Aconselhar algo a alguém VTDI

alguém a algo

Aspirar = respirar VTD

= desejar VTI

Assistir = socorrer VTD

= presenciar VTI

= residir VI

Avisar algo a alguém VTDI

alguém de algo

Chegar a algúm lugar VTI

(Ir)

Custar = ser difícil VTI

Desobedecer a alguém VTI

a alguma coisa

Obedecer a alguém

a alguma coisa

Esquecer

Lembrar algo a alguém VTD

Esquecer-se

Lembrar-se de algo/de alguém VTDI

Implicar = provocar VTD

= antipatizar VTI

Informar algo a alguém VTDI

alguém de algo

Pagar algo VTD

a alguém VTI

Perdoar alguma coisa VTD

a alguém VTI

algo a alguém VTDI

Preferir alguma coisa a outra coisa VTDI

Presidir = ser presidente VTI

Prevenir algo a alguém VTDI

alguém de algo VTI

Proceder = comportarse VI

= vir de VTI

= realizar VTI

Querer = desejar VTD

= estimar VTI

Responder = dar resposta VTI

Simpatizar = sentir afeição ou tendência VTI

Visar = pôr o visto VTD

= mirar VTD

= desejar VTI



Aconselhei-lhe um passeio.

Aconselhei-o a um passeio.

Todos aspiram o suave perfume

Todos aspiram ao sucesso.

Os médicos assistiam o doente.

Os médicos assistiam ao jogo.

Os médicos assistiam em Paris.

Avisei-lhe o perigo.

Avisei-o do perigo.

Cheguei tarde ao cinema.

Vou ao parque.

Custou a ele compreender o problema.

Custou-lhe entender o problema.

Náo desobedeço a meus pais.

Obedeço ao regulamento.

Esqueci / Lembrei a data de seu aniversário.

Esqueci-me / Lembrei-me do livro.

A desobediência implica a desclassificação do candidato.

O chefe implica com ele.

Informei-lhe nosso plano.

Informei-o de nosso plano.

Vou pagar a minha dívida.

Vou pagar aos funcionários.

Perdoei o seu atraso.

Perdôo-lhe. (é corrente o uso de O.D. de pessoas, embora irregular. Ex.: Perdoei-o.)

Perdôo-lhe a falta.

Prefiro o português à matemática.

O catedrático presidiu aos exames.

Já lhe preveni esse perigo.

Já o preveni desse perigo.

O aluno precedeu corretamente.

O avião precedia de São Paulo.

O professor precedeu ao exame.

Quero um presente.

Quero muito aos meus pais.

Responderei ao questionário.

Simpatizo muito com aquele garoto.

Visei o documento.

Visei o alvo.

Visei ao meu sucesso.


