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Caro leitor,
Você tem energia de sobra e sabe canalizá-la para o desenvolvimento 
de tudo o que é bom. Tanto é verdade que, neste momento, você está 
participando de mais uma sessão de aprendizagem da língua. 
Queremos que nos ajude a fazer sempre mais em seu benefício. Para 
isso, contamos com suas sugestões, perguntas e, principalmente, com 
a determinação que o impele a avançar na construção do conhecimento.
Continue a buscar e a produzir; incentive seus amigos a fazerem o mes-
mo. Fale da série Palavra Final, mostre-lhes que é uma fonte importan-
tíssima para quem precisa da palavra.
Neste volume, trataremos da regência de alguns verbos e nomes (subs-
tantivos e adjetivos).
A regência cuida das relações de dependência que se estabelecem entre os 
termos na frase. Tais relações se dão direta ou indiretamente entre os ter-
mos regentes (que pedem complemento) e os regidos (que os completam).
Quando a dependência é direta, o verbo é transitivo direto, pois exige 
que a ele se ligue um objeto direto (sem o auxílio de uma preposição). 
Se indireta, o verbo é transitivo indireto, o que nos obriga a completá-lo 
com um objeto indireto (com o auxílio de uma preposição).

Acreditar, pensar
Estes verbos são transitivos indiretos, pois exigem complementos que a 
eles se ligam com o auxílio de uma preposição:

Acredite e pense em mim, em nós, em todos aqueles que 
gostam de você e, principalmente, em si mesmo.

Acredite em sua capacidade de resolver todos os problemas. 

Pense sempre no recebimento de boas notícias, 
resultado de seu esforço e dedicação.

No entanto, quando recebem uma oração como complemento, dispen-
sam a preposição.
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Assim, 
Acredite que você possa resolver todos os problemas.

Pense que você receberá uma boa notícia, 
resultado de seu esforço e dedicação.

Agradar
No sentido de mimar, acariciar, afagar, use-o sem preposição:

Os avós sempre agradam os netos.

Como contentar, satisfazer, utilize-o com a preposição a:

O show de Roberto Carlos agradou a todos os presentes. 

O discurso de Obama agradou aos empresários da construção civil.

Sua coerência sempre nos agrada. (a nós).

Agradecer 
Indica gratidão:

Agradeça sempre alguma coisa a alguém.

Nesta construção, a coisa é sempre o objeto direto, e a pessoa, o indireto.
Assim,

Agradeça o convite que o presidente lhe fez.

Agradeça ao presidente.

Agradeça a ele.

Agradeça-lhe.

Agradeça-lhe o convite.

Evite a construção com os pronomes oblíquos o e a:

Agradeço-o; agradeço-a.
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Se quiser, você poderá omitir o complemento:

Recebeu o convite e agradeceu.

Obs.: também é possível usar a forma agradecer a alguém 
por algo, em que o verbo recebe o complemento indireto 
(pessoa) acompanhado de adjunto adverbial da causa (o 
motivo pelo qual se agradece): 
Agradeça a Deus por estar vivo.

Apelar 
Pode-se apelar a ou para:

Ele apelou aos amigos quando precisou de ajuda. (pedir auxílio)

Quando está em apuros, apela para os irmãos. (valer-se)

Na área jurídica, no sentido de recorrer por apelação a, interpor 
recurso, usa-se apelar de, para; de…para:

O advogado apelou da sentença para a instância superior.

O réu apelou para o juiz.

Temos certeza de que o advogado apelaria da decisão em primeira 
instância, se a pronúncia do juiz não fosse favorável…

Atender
No sentido de recepcionar, receber, acolher ou ouvir com atenção, 
use a construção direta para pessoas, e indireta, para objetos, coisas 
(chamadas, exigências, intimações, pedidos, reivindicações etc.):

O prefeito atendeu a população.

O médico atendeu o paciente.

O prefeito atendeu aos clamores da população. 

As escolas públicas não atendem às necessidades dos jovens.
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Quando se tratar de campainha, telefone, bairro, cidade etc., prefira 
a forma direta, pois está implícito na frase que alguém atendeu quem 
tocou a campainha ou fez a ligação, e alguma pessoa deu atendimento 
aos moradores de uma dada região:

Paulo, atenda o telefone.

Alguém está tocando a campainha. Você pode atendê-
la (ou atendê-lo, concordando com alguém)? 

Neste caso, pode-se usar o verbo sem o complemento pessoa (está 
subentendido): 

Alguém está tocando a campainha. Você pode atender?

O prefeito atenderá o bairro da Mooca e a Vila Sônia. (os moradores)

Chegar
Se tiver vontade de chegar bem, chegue sempre a.

O verbo chegar indica movimento, pressupõe que houve deslocamen-
to de um lugar para outro (permita-nos a redundância, pois não há 
deslocamento se ficarmos no mesmo lugar). E por falar nisso, estamos 
preparando um prato de redundâncias deliciosas. Você poderá saboreá-
lo em um dos próximos volumes da série.

Mas voltemos ao que nos interessa:

Chegue sempre à praia.

Chegue à empresa para trabalhar.

Chegue à conclusão de que tudo é maravilhoso. 

Portanto,

Chegar em é nunca sair do ponto de partida. Evite.
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Comentar(-se)
Sempre comente algo com alguém (se você quiser, é claro), mas jamais 
comente sobre um assunto, pois o verbo não admite tal preposição: 
Assim,

Comentamos o golpe militar ocorrido em Honduras. (correto)

Comentamos sobre o golpe militar ocorrido em Honduras. (errado)

Comentou-se a morte de Michael Jackson. (correto)

Comentou-se sobre a morte de Michael Jackson. (errado)

No entanto, se substituirmos comentar por comentários, o sobre 
aparecerá:

Podemos fazer comentários sobre o golpe 
militar ocorrido em Honduras.

Houve comentários sobre o desaparecimento 
do médico de Michael Jackson.

Comemorar

Obs.: Sempre se comemoram fatos positivos:
Comemora-se o nascimento de alguém, mas não a morte.

No dia 25 de dezembro, comemora-se o nascimento de Cristo.

Os brasileiros comemoraram, no dia 13 de maio, 
os 121 anos de abolição dos escravos.

Em outras situações, utilize assinalar, lembrar, marcar, relembrar, 
reviver etc.:

No dia 16 de julho, relembramos ( e não comemoramos) 
a derrota do Brasil para o Uruguai na Copa de 1950.

11 de setembro será sempre lembrado como um dos 
dias mais trágicos da história moderna dos EUA.
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Obs.: Com o substantivo comemoração, devemos agir da 
mesma forma: 
No dia 28 de junho, houve grande festa em comemoração 
da vitória do Brasil na Copa das Nações.

Comunicar
Sempre comunique algo a alguém, mas nunca comunique alguém 
sobre ou de alguma coisa:
Assim, 

O diretor comunicou as decisões do conselho aos professores. (correto)

O diretor comunicou-lhes as decisões do conselho. (correto)

Comunicou-se a decisão aos professores. (correto)

O diretor comunicou os professores sobre as 
ou das decisões do conselho. (errado)

Em hipótese alguma diga:

Os professores foram comunicados das decisões do conselho.

Lembre-se de que ninguém pode ser comunicado (e sim informado, 
cientificado, avisado) de algo.
Portanto,

Os professores foram informados, avisados das decisões do conselho.

A comunidade foi cientificada ou avisada de 
que as enchentes seriam inevitáveis.

Comparecer
Prefira comparecer a: 

Jorge comparecerá ao evento.

O advogado de defesa não compareceu à audiência.
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Usa-se em e não a neste tipo de construção:

Fidel Castro não tem comparecido em público faz algum tempo.

No sentido de ir a juízo, prestar depoimento, prestar contas, pode-se 
usar ante, diante, perante:

Os indiciados compareceram perante o Tribunal.

O réu compareceu ante o juiz.

Custar
Tome cuidado com o emprego de custar no sentido de ser difícil, cus-
toso, moroso, pois o que se vê no emprego desse verbo são as marcas da 
oralidade: 

Paulo custou a entender a matéria.

Ele custa para resolver os problemas propostos pelo professor.

Para evitar esse desvio normativo, siga estes passos:
a) O que foi difícil, custoso a Paulo?
Entender a matéria. 
Portanto, 

Custou a Paulo entender a matéria;

Custou a ele entender a matéria;

Custou-lhe entender a matéria.

b) O que é difícil, custoso a ele?
Resolver os problemas propostos pelo professor. 

Portanto, custa-lhe resolver os problemas propostos pelo professor.

Veja mais estes:

Custa-lhe enxergar o bom caminho.

Não me custa lutar por uma boa causa.
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Debater
É bom evitar debater sobre ou a respeito de algum assunto. O verbo 
debater, em sua regência direta, exige que o objeto do debate seja ligado 
a ele sem preposição:

Os membros da comissão debateram as 
propostas de mudança no Código Civil.

Debate-se (analisa-se, discute-se, examina-se) algo com alguém:

Os professores debateram a nova proposta 
de avaliação com os coordenadores. 

Obs.: Com o substantivo debate, pode-se utilizar sobre (e 
sinônimos), entre e com:
Houve uma série de debates entre os concorrentes.
Não existe a necessidade de debate sobre os motivos que 
levaram à suspensão das buscas pelos corpos das vítimas do 
voo AF 447. 
Hoje à noite, haverá debates com os líderes do governo 
sobre as novas propostas de desoneração dos salários.

Desfrutar, usufruir, gozar
Prefira desfrutar, usufruir e gozar os bons momentos que o viver lhe 
proporciona. (Sem a preposição de)

E agora, mais alguns exemplos para você:

Rosivalda usufrui o que o pai lhe deixou como herança.

Desfrute as delícias desta cidade.

Goze; goze, sem medo, os prazeres da vida.
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Empatar, ganhar, perder, vencer (no futebol)
Um time empata, perde ou ganha por:

O Corinthians empatou com o Internacional por 2 a 2.

A Paraná perdeu por 1 a 0 para a Portuguesa.

O Brasil ganhou dos Estados Unidos por 3 a 2.

Roger Federer venceu Andy Roddick por 3 sets a 2.

Favorecer
Sempre se favorece alguém ou alguma coisa:

No jogo do Palmeiras contra o Santos, o juiz favoreceu o Santos.

No Brasil, os deputados, senadores e vereadores se valem da posição 
que ocupam para favorecer parentes e aliados políticos.

Impedir
Pode-se impedir alguém de alguma coisa ou impedir algo a alguém: 

Impeça-o de agir intempestivamente. 

Impedimos que todos saíssem. 

Impedimos a saída de todos.

Impeça-lhes a entrada.

Impeça a entrada deles. 

Impeça que eles entrem.

Implicar
No sentido de acarretar, envolver, pressupor, utiliza-se a forma direta 
(sem a preposição em):
A isenção do IPI implicará perda de receita para a União.
Ser bom profissional implica agir com responsabilidade e competência.
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Obs.: Usa-se preposição nestes casos:
Indivíduos inescrupulosos implicaram o adolescente em 
crime de tráfico de drogas. (envolver alguém em algo) 
Jeremias implica com os colegas de turma. (ter implicância)

Inaugurar(-se)
Alguém inaugura alguma coisa (sem o pronome):

O presidente inaugurou a plataforma de Campos.

Mas algo sempre se inaugura:

A plataforma se inaugurou ontem (foi inaugurada).

Informar
Pode-se informar algo a alguém:

O gerente informou aos funcionários o horário de trabalho.

O gerente informou-lhes o horário de trabalho.

Ou informar alguém de algo:

O gerente informou os funcionários do horário de trabalho.

O gerente informou-os do horário que deveriam cumprir.

O médico informou a paciente de que ela não poderia dar à luz. 

Iniciar(-se)
Pode-se escrever que alguém inicia (principia, começa) alguma coisa:

Paulo iniciou as atividades às 15 horas.

Ou alguém inicia (dá as primeiras noções) outrem em algo: 

O Grão-mestre iniciou-o na maçonaria.
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Ou se inicia (busca conhecimento) em algo:

Paulo iniciou-se em filosofia.

Em se tratando de evento (coisa), use sempre iniciar-se:

As comemorações se iniciarão no dia 1º de setembro. 

Inteirar-se
Procure inteirar-se (tomar ciência) de todos os assuntos. 

O advogado inteirou-se dos fatos.

No sentido de tornar ciente, informar, deve-se utilizar inteirar alguém 
de algo:

O diretor inteirou os professores da situação 
provocada pela gripe H1N1.

O diretor inteirou-os da situação.

Interferir e intervir
Interfira ou intervenha sempre em:

Interfira em todos os assuntos. 

Interveio no debate para apaziguar os ânimos.

Lembrar e esquecer
Você deve sempre lembrar ou esquecer alguma coisa ou alguém (sem 
preposição):

Lembre os bons tempos.

Amigos, lembremos que manter a unidade 
linguística é reforçar os valores do cidadão.

“Esqueça que ele não ‘te’ ama”.
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Entretanto, quando lembrar e esquecer estiverem acompanhados de 
pronome, a preposição de se imporá:

Lembre-se de que é preciso reconhecer-se no outro.

Não se esqueça de que só existe crescimento, se houver 
comprometimento, vontade e competência.

Lembremo-nos de nosso compromisso maior: amar.

Esqueci-me de que estarias à porta na esperança 
de conquistar novos amigos.

Morar
Se você quiser morar bem, more, resida, situe-se sempre em, sem 
medo de errar:

Moro na Rua Jacarandá, 12.

A UNINOVE está situada na Rua Diamantina, 310.

Você reside na Avenida Cruzeiro do Sul?

Namorar
Não se atreva a namorar com alguém; namore sem a preposição, pois só 
assim você poderá desfrutar bons momentos ao lado de quem lhe dedica 
amor, sem nenhuma interferência (mesmo que seja a da preposição):

Paula namora Marcos. 

Quero namorá-la.

Hermengarda namorava Eurico.

Pagar e Perdoar

Obs.: Lembre-se de que devemos pagar e perdoar sempre 
alguma coisa. 
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Assim,

Pagamos a dívida.

Perdoamos os erros.

Obs.: Com referência à pessoa – destinatário do pagamento 
ou do perdão –, sempre pague ou perdoe a alguém:

Pagamos a dívida ao credor.

Pagamos a ele.

Pagamos-lhe a dívida.

Perdoa-lhe os erros.

Perdoamos aos culpados.

Perdoaram-lhes as faltas.

Não se esqueça de que Cristo, antes de expiar, implorou 
ao Pai que perdoasse àqueles que o crucificaram.

A célebre frase do apelo foi: “Pai, perdoai-
lhes, porque não sabem o que fazem”.

E por ser perfeito, deixou-nos uma frase impecável. Por isso, sigamos 
seu exemplo.

Pedir
Sempre peça alguma coisa a ou para alguém.

Peça-lhe que empreste o dinheiro para uma boa causa.

Peço-lhe que me desculpe.

Peço-lhe desculpas.

Acompanhe os seguintes passos:
Pedimos a quem?

Pedimos ao diretor. 
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Pedimos o quê?

Pedimos que justificasse sua decisão.

Portanto,

Pedimos ao diretor que justificasse sua decisão.

Pedimos-lhe que justificasse sua decisão.

Obs.: Peça sempre a alguém que faça algo, mas nunca para 
que o faça (a preposição é inadmissível neste caso). 

Pedimos para que fosse embora. (errado)

Pedimos que fosse embora. (correto)

Pedi-lhe para que saísse imediatamente. (errado)

Pedi-lhe que saísse imediatamente. (correto)

No entanto,

Pedi para ir ao banheiro.

Neste caso a frase está correta, pois o que se pediu foi permissão, licen-
ça para ir ao banheiro.

Preferir
É muito comum o uso de do que ou que e, às vezes, mais do que com o 
verbo preferir e seus derivados, o que demonstra a falta de intimidade 
do falante com a língua.
É lamentável ouvirmos ou lermos “Prefiro mais estudar do que trabalhar”.
Por isso, aconselhamos que você evite esse tipo de construção. Prefira 
sempre uma coisa a outra:

Prefira doce a salgado.

Prefira ficar em casa a andar solitariamente.
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Prefiro estar nua a usar peles. (protesto de uma ecologista)

É preferível ódio a compaixão.

Recomendar
Deve-se recomendar algo a alguém (aconselhar, indicar):

O cirurgião recomendou repouso ao paciente.

O cirurgião recomendou-lhe repouso.

Recomendo-lhes a leitura do Código Civil.

Recomendei o profissional ao diretor.

Recorrer
No sentido de pedir socorro ou lançar mão de, valer-se, utilize recor-
rer a:

Recorra a Deus quando for necessário.

Não devemos recorrer a expedientes “escusos” 
para concretização de nossos ideais.

Na área jurídica, indicando interpor recurso, apelar, deve-se usar 
recorrer de, para; de…para:

Recorreu para o Supremo Tribunal Federal.

Paulo recorreu da decisão.

Cristiane recorrerá da pronúncia em primeira instância para a segunda.

Refletir
Admite as seguintes construções:

O espelho refletia tua beleza.

Tua beleza refletia-se no espelho.
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A crise econômica dos Estados Unidos refletiu(-se) 
em todos os mercados.

Reflita bem sobre as conseqüências desse ato tresloucado.

Responder
Nos textos formais, prefira a forma indireta do verbo (com a preposição 
a), quando o sentido do verbo for dar resposta a alguma coisa ou a 
alguém:

Responda às questões abaixo…

Você deve responder às cartas dos leitores.

Respondi-lhe que iria.

Para exprimir a resposta (teor), a regência direta se impõe:

Respondi o que tive vontade.

Você só consegue responder essas asneiras?

Servir
Serviu-se do que estava na mesa.

Sirva-lhe o jantar.

Pedro servirá no 5º batalhão.

As informações serviram de pretexto para 
Paulo não continuar o trabalho.

Obs.: O verbo servir não admite como. Em seu lugar 
utilize a preposição de:
Sua honestidade serve de (e não como) exemplo para todos.
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Observe agora estes verbos
Para consulta rápida:

Confraternizar
Não aceita o pronome SE:

Eles confraternizaram no fim de semana.

Paulo confraterniza com os colegas de trabalho.

Simpatizar
Não aceita o pronome SE:

Glória simpatiza com todos os alunos da sala.

Sobressair
Sempre sem o SE:

Ele é um dos que mais sobressaem durante o debate.

Alguns verbos pronominais 

Sempre acompanhados de pronome oblíquo

Ajoelhar-se
Ajoelhe-se para que eu possa coroá-lo, grande cavaleiro!

Aposentar-se
Flávia se aposentará com 45 anos de idade. 

Arrepender-se
Arrepende-te de todo o mal que causaste ao país.

Deitar-se
Deitei-me às 23h30 e levantei-me às 6 horas.

Ela se deitou às 21 horas.



Regência nominal e verbal sem segredo22

Levantar-se
Se você não se levantar, continuarei sentado. 

Queixar-se
Sempre com a preposição de:

Queixa-se de todos os amigos.

Queixa-se de que não lhe dão a devida atenção.

Sentar-se
Sente-se à mesa, que me sentarei no banco.

Nas construções como as que seguem, os verbos relacionados 
devem vir acompanhados de pronome oblíquo

Classificar-se
O Cruzeiro classificou-se para disputar a próxima fase da Libertadores.

Complicar-se
A situação de Sarney complicou-se com as 
denúncias de improbidade administrativa.

Desvalorizar-se
As ações da GM foram as que mais se desvalorizaram 

no primeiro semestre de 2009. 

Espalhar-se
A notícia de que ele chegaria cedo espalhou-se pela cidade.

Estragar-se
Se você deixar as frutas fora da geladeira, elas se estragarão.

Romper-se
A barragem rompeu-se deixando a cidade submersa. 
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Valorizar-se
As ações da Petrobrás se valorizaram em junho.

Regência de alguns nomes

A
Abaixo-assinado a favor de, contra ou por (pelo, pela)
Abalado com ou por

Abastecido de ou com

Abatido de, em ou por

Ab-rogado de

Abuso de ou contra

Ação contra, em, para ou sobre 
Acessível a

Acesso a, para ou por

Acordo com; com…para; sobre; com…sobre; para, entre; entre…
para

Acostumado a ou com 

Acusação de, contra ou sobre

Acusado de; de…contra

Adaptado a ou de

Adepto de

Adequado a

Aderência a ou com

Aderente a ou com

Adesão a

Aditamento de, a; de…a

Aditivo a

Adjudicação de, a; de…a

Advertido contra, de ou sobre
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Advogado contra, de; de…contra; de…em
Afetado em, de ou por
Aficionado a
Afiliação a, de; de…a
Afiliado a
Afinado com ou por
Afinidade com, entre ou em
Afixado em
Afluência a, de…a, de…para
Afronta a
Aglutinação de…a; de…com
Aglutinado a ou com
Agraciado com
Agradecimento a, de, por; a…por; de…a…por
Agregado a
Agressão a ou contra
Agressividade com ou contra
Agressivo com ou contra
Ajuda a, contra, em, para; a…em; a…contra
Ajudado por
Ajustado a, com, em ou entre
Ajustável a
Alerta a, contra, para, sobre; a…contra; a…sobre
Alertado contra, de, para ou sobre
Alheio a
Alienação de
Alienado a ou de
Alinhado a ou com
Alinhamento de…a; com ou por
Alocação de…a; de…para; de…em
Alocado a, em ou para
Alusão a
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Alusivo a
Análogo a
Anexação a; de…a
Anexado a 
Anexo a
Ansioso por
Apaniguado a, de ou por
Apegado a
Apego a ou por
Apelação de; de…para
Apelo a, para; em favor de
Apenso a
Apoiado a, contra, em ou sobre
Apoio a; a…contra; de…a…contra; de…a favor de
Apologia de
Apreciação de ou sobre
Aptidão a, para; de…para
Apto a ou para
Articulação de…com; com ou entre
Articulado a, com ou entre
Ascensão a; de…a; para
Assentado em ou sobre
Assistência a ou de
Assistido de ou por
Atenção a ou para
Atencioso com
Atendido por
Atendimento a; de
Atento a ou em
Ato a favor de, contra ou por
Atração por
Atraído a, para ou por
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Atribuição de…a
Atribuído a, por; a…por
Aumentado de…para; em
Aumento de…para; a, em ou para
Autorizado a, para ou por
Auxiliado em ou por
Auxílio a, para, em ou contra
Avesso a
Ávido de ou por

B
Bacharel em ou por
Baseado em (com base em)
Bem-disposto para
Bem-dotado para
Bem-sucedido em
Bem-vindo a
Beneficiado com ou por
Benefício a ou para (loc. em benefício de)
Benéfico a ou para
Benevolente com
Busca a, de ou por 

C
Candidato a; a…por
Capacidade de ou para
Capacitado a ou para
Capaz de
Cauteloso com ou em
Cindido de ou em
Cioso de
Cisão de, em, entre; de…em
Coagido a, por; a…por
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Coberto de, com ou por
Coerção para, sobre; sobre…para
Coerência com; em; entre
Coesão com ou entre
Coexistência com ou entre
Coincidente com ou em
Colaboração com, em, para; com…em; em…para
Comemoração de ou com
Comentário de…sobre; sobre
Comparado a, com, entre ou por
Compatível com
Compelido a ou por
Composto de ou por
Comprometido com ou em
Compromisso com, entre, para, diante de ou perante
Comum a, em ou entre
Comunicado a, por ou sobre
Concedido a
Conciliação de, com, entre; de…com
Conclusão de, por ou sobre
Concorrência com ou entre
Condenação de, a; de…a
Condenado a ou por
Condição de ou para
Condizente com
Conducente a
Conexão com ou entre
Conferido a ou por
Confiado a
Confiança em 
Conflito em ou entre
Conforme a ou com
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Conformidade a, com ou entre

Conhecimento de, em ou sobre

Conivente com; com…em

Consciência de ou sobre

Consciente de

Cônscio de

Consenso em, entre ou sobre

Considerado como ou por (ou apenas considerado…)
Constituído de ou por

Consulta a

Consultado sobre

Conversão de…em

Convicto de

Convocação a, para; de…a

Convocado a, para ou por 

Correlação com ou entre

Correlacionado a, com, entre ou por

Culpado de, em ou por

Curioso de

D
Dano a ou para

Danoso a ou para

Debate com, entre ou sobre

Decidido a

Decisão sobre

Decisivo a ou para

Dedicação a ou por

Dedicado a

Defendido de ou contra

Defensor de

Defesa a, de ou contra
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Defrontado com

Deliberação de ou sobre

Delimitado a

Demanda com, de ou por

Denúncia de, contra ou sobre

Dependência de ou entre

Dependente de

Derrogação a ou de

Desabituado a

Desacordo com, entre ou sobre

Desacostumado a ou com

Desagradável a ou para

Desapego a, com ou por

Desapontado com

Desaprovação a

Desaprovado por

Desatenção a ou com

Desatento a

Desavença com ou entre

Descompromisso com

Desconfiança de, contra ou sobre

Desejoso de

Desentendimento com, entre ou sobre

Deserdado de ou por

Desfavorável a

Desinteressado de ou por

Desobediência a

Desobediente a

Desobrigado de

Despojado de

Despreocupação com ou por
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Desrespeito a, com ou por

Desserviço a

Destaque a, de ou para

Detenção de; de…em

Dica de ou sobre

Dicotomia entre

Difícil a, de ou para

Dificuldade de, em ou para

Diligência sobre…para; para ou por

Direcionado a ou para

Dirigido a, contra ou para

Dispensado a, de, para, por; de…para

Dividido em, entre, por ou sobre

Domiciliado em

Dúvida de ou sobre

E
Educação em ou para

Efeito contra, em ou sobre

Eficácia contra ou sobre

Eficaz contra, em, para ou sobre

Eficiência em ou para

Eficiente em ou para

Egresso de

Elevado a; de…para

Emenda a, de ou sobre

Emergente de

Empenhado em

Empenho de, contra, em; de…contra; de…em

Endereçado a

Ênfase em ou sobre

Equiparação de, com, em; de…com
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Equivalência entre; de…com
Equivalente a ou em
Esclarecimento a ou sobre
Especialista em
Especializado em
Específico a
Essencial a, em ou para
Estudo de ou sobre
Exceção a ou de
Excedido em

F
Facilidade de, em ou para
Facultado a
Falta a
Favorável a ou para
Favoravelmente a
Favorecimento de
Fiel a
Formado em, por ou para
Fundamental a ou para

G
Gerado em ou por
Graduado em, por; de…a
Grato a ou por
Grudado a
Guerra a ou contra

H
Habeas-corpus de; em favor de
Habeas-data contra
Hábil em
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Habilidade de, em ou para

Habitante de ou em

Habituado a ou com

Hegemonia de ou sobre

Hipótese sobre

Hostil a

Hostilidade a ou contra

I
Ida a

Idêntico a ou em

Imersão de, em; de…em

Impacto em ou sobre

Impasse entre ou sobre

Impelido a, contra ou para

Implicado com ou em

Importância de…em; de…para; para ou sobre

Importante a ou para

Impotente contra ou para

Impregnado de ou em

Impróprio para

Imputação de…a

Imputado a

Imputável a

Imune a

Imunidade a ou contra

Imunizado contra

Inábil para

Inacessível a ou para

Inadequado a ou para

Inaplicável a
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Inaptidão a ou para

Inapto a ou para

Incapaz de ou para

Incitação a; de…a 

Incitado a

Incitamento a; de…a

Inclinação a, para ou por

Incompatibilidade com ou entre

Incompatível com

Inconciliável com ou entre

Inconformado com

Inconformidade com

Incorporado a ou em

Indagado sobre

Indenizado de ou por

Independentemente de

Indevassável a

Indicado a ou para

Indicativo de

Indiciado como…em; em

Indiferente a, com ou para

Indignação com ou por

Indignado com, contra ou por

Indispensável a, em ou para

Indulgente a, para; com…em

Indulto a ou para

Induzido a

Ineficácia contra ou para

Ineficaz contra, em ou para

Ineficiente para

Inepto para
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Inerente a
Infenso a
Inferior a ou em
Inferioridade em
Infidelidade a
Infiel a
Inflexível em ou para
Infligido a
Influência em ou sobre
Influenciado por
Ingrato com
Inserção em; de…em
Inserido em, entre ou por
Inspirado de, em, para ou por
Instrução a, para, sobre; a…para; a…sobre
Instruído a, de, em, para ou sobre
Insuspeito a
Integrado a ou em
Interdição de
Interessado em ou por
Interessante a
Interesse de, em ou por
Interrogado por ou sobre
Interrogatório sobre
Intervenção em
Intimação de, para; de…para
Intimado a, para ou por
Intolerante a ou com 
Invasão de
Investido de ou em
Investigação de ou sobre
Isonomia entre
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J
Julgamento de ou sobre
Juntada de; de…a
Junto a ou de

L
Leal a ou com 
Lealdade a, com ou em
Legislação sobre
Legitimação de, para; de…para
Lesado em
Lesão a, de ou em
Lesivo a ou de
Lícito a
Ligado a, com ou entre
Liminar contra
Litígio com, entre ou sobre

M
Magnanimidade com ou em
Magnânimo com ou em
Maior de
Majoração de, em; de…em
Mandado a, contra, para; de…a; de…para 
Mandato para
Manifestação de, contra, a favor de ou sobre
Manifesto a, contra, por ou sobre
Manobra contra, a favor de ou para
Manutenção de; de…em
Mediação entre
Medida contra, a favor de ou para
Moção a, contra; de…a; de…contra; 
Morador em



Regência nominal e verbal sem segredo36

N
Nascido de ou em
Natural de
Necessário a ou para
Necessidade de
Negociação com, entre; de…com
Nocivo a
Nomeado para
Notificação de…a; para

O
Obcecado em, para ou por
Obediência a
Obediente a
Objeção a
Oblíquo a
Obrigação a, de ou com
Obrigado a
Obrigatório a ou para
Observância a ou de
Ódio a ou contra
Odioso a ou para
Onerado com ou por
Oneroso a ou para
Opção a ou por
Opinião de ou sobre
Oposição a ou entre
Oposto a

P
Paralelamente a
Paralelo a (em paralelo com)
Parecer sobre
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Parecido a ou com
Pari passu com
Participação em
Partícipe de ou em
Passível de
Pautado em ou por
Penalizado por
Pendência com ou entre
Penhora de ou sobre
Percepção de ou sobre
Perceptível a ou por
Perpendicular a
Perquirição sobre
Persistência em
Persistente em
Persuadido a
Possibilidade de
Possível a ou de
Postulante a
Precedente a
Predisposição para
Predisposto a ou para
Preferência a ou por
Preferível a
Prejudicial a
Prestes a ou para
Procedente de
Pronto para
Propensão a ou para
Propenso a
Proporcional a
Proporcionalmente a
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Próprio de ou para

Prosseguimento de ou em

Próximo a ou de

Prudência com ou em

Punição a, de ou contra

Punido de ou por

Q
Qualificação de…para; para

Qualificado como, de ou para

Queixa a…sobre; contra ou de

Querido de ou por

Questionado sobre

R
Rapidez em

Rápido em

Recluso em

Recomendação a; a…para; de…para

Recomendado a ou por

Recondução de…a; para

Reconversão de…em

Recusa a, de ou em

Referendo sobre

Refletido em

Reflexão em ou sobre

Regulamentação de ou para

Reinserido em

Reintegração de…em; de…a

Relativamente a

Relevante a ou para

Reparação a ou de
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Residente em

Resistência a ou contra

Resistente a

Respeito a ou por

S
Sanção a, contra ou para

Satisfação com, de, em ou por

Satisfatório para

Satisfeito com ou de

Segurado contra

Semelhante a; a…em

Sensibilidade a ou para

Sensível a ou para

Sentença contra ou a (em) favor de

Sentenciado a, com ou em

Simpatia por

Simpático a

Sito em

Situado em

Subjacente a

Subjugado a

Sublocação de…a

Sublocado a

Sub-rogado a ou em

Subserviente a

Subsidiário a ou de

Substitutivo a, de ou sobre

Superior a

Suspeição de…contra; contra ou sobre 
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T
Tendência a, de, em ou para
Tendente a ou para
Tentativa contra, de ou para
Tolerância a; de…com; para
Transcrito em ou para
Tributação de ou sobre
Tributário a ou de

U
Ulterior a
Ultrajante a ou para
Unânime em
Único a ou em
Uniforme em
Urgência em ou para 
União com ou entre
Útil a ou para
Utilidade para
Utilizado em ou para

V
Válido para

Valioso a ou para

Vantagem a, de, em ou sobre

Vazio de

Versado em

Vertido de…a; de…para; em

Vigente em ou entre

Vinculado a, com ou entre

Visível a

Vital a ou para

Voltado a, contra ou para
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