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01  A personagem Ana procurava sentir � rmeza nas coisas. 
Possuía como principal objetivo de mulher casada e mãe a 
responsabilidade de organização para poder viver bem.

02  As preocupações da personagem eram de conseguir man-
ter a sua casa e a sua vida organizadas, cuidando do lar, 
costurando para os � lhos, aguardando o marido etc. Ana 
vivia sem grandes problemas, tudo podia ser controlado, e 
nada de surpreendente acontecia.

Capítulo 13

Regência nominal

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

PARA COMPREENDER

01  Pela repetição da forma impossível no início dos versos 
1 e 2, o eu lírico nega a possibilidade de escrever ou de 
compor um poema, uma linha que seja de verdadeira 
poesia.

 
02  A data de 1914 refere-se ao início da Primeira Guerra 

Mundial, que, segundo o eu lírico, teria extinguido no ser 
humano a capacidade de fazer versos, ou seja, de sensibi-
lizar-se.

03  O eu lírico critica o excesso de máquinas “complicadas 
para as necessidades mais simples” (verso 5) e a� rma que 
isso não signi� ca que a humanidade tenha atingido “um 
nível razoável de cultura” (versos 10-11).

04  Segundo o poema, a evolução tecnológica, representada 
pela criação de “máquinas terrivelmente complicadas” 
(verso 5), não é proporcional à evolução cultural, pois 
ainda falta muito para que o ser humano atinja “um nível 
razoável de cultura” (versos 10-11).

05  “Mas até lá, felizmente, estarei morto” (verso 12) e “Os 
homens não melhoraram / E matam-se como percevejos” 
(versos 13-14) justi� cam a descrença que o eu lírico tem em 
relação à humanização do homem moderno.

06  Evolução tem o seu sentido completado por “da humani-
dade”; nível, por “de cultura”. Ambos os termos exercem, 
portanto, a função de complemento nominal.

01  C
 A palavra ansioso pode reger as preposições de, para e 

por; já a palavra contemporâneo exige as preposições a 
e de; o termo misericordioso rege as preposições com e 
para com.

02  a) O fumo é prejudicial à saúde.
b) Financiamentos imobiliários tornaram-se acessíveis à 

população.
c) Seu projeto é passível de reformulações.
d) Esteja atento a tudo que acontece por aqui.
e) Suas ideias são compatíveis com as minhas.

03  A
 O adjetivo ávido rege as preposições de e por.

04  Era no tempo em que ainda os portugueses não haviam 
sido por uma tempestade empurrados para a Terra de 
Santa Cruz.

ATIVIDADES PROPOSTAS

03  A expressão “de sentir a raiz � rme das coisas” completa o 
sentido do substantivo necessidade, portanto essa oração 
tem a função de complemento nominal. 

04  A palavra emergido é intransitiva: é um verbo no parti-
cípio, funciona como verbo principal da locução “havia 
emergido” e não pede complementos.

05  a) a, de
b) por
c) de, por, com
d) de, em, por
e) (para) com
f) de, para, por 
g) por
h) ao, para o
i) aos
j) de, a
k) aos
l) por
m) dos
n) em
o) na
p) com, por
q) na, da
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05  a) a que
b) de que
c) com que
d) em que
e) a cuja

06  D
 Os vocábulos orgulhoso, rico e sedento regem a preposi-

ção de.

07  I. B

II. C
III. C

 Em I, o termo acessível rege a preposição a. Em II, o adje-
tivo adequada exige tanto a preposição a, ocorrendo a 
crase por causa do encontro da preposição com o artigo 
que antecede a palavra regência, quanto a preposição 
para com o artigo a. Em III, a palavra afável exige as pre-
posições com e para com.

08  A
 A palavra constituída rege as preposições de e por. Já 

as palavras bené� co, antipatia, capaz e aversão regem, 
respectivamente: a e para; por; de e para; a e por.

09  E
 O substantivo gosto rege as preposições por, em e de. As 

palavras generoso, saudades, passíveis e empecilho regem, 
respectivamente: em, (para) com; de, por; de; a, para.

10  D
 As palavras sensível e objeção regem a preposição a.

01  A

 As palavras peculiar; vazio; alheio e solícito regem, res-
pectivamente, as preposições a(o); de; a; com(os). A 
expressão “canto da boca” dá a indicação de lugar, neces-
sitando, portanto, da preposição a(o) ou no (em+o).

02  D
 Os vocábulos falto e � el exigem as preposições de e a, 

respectivamente.

03  A
 Os termos admirado e protestos regem a preposição de. 

Já o pronome relativo quem refere-se ao termo amigo, 
apresentando a preposição a, pois completa o sentido 
da locução verbal “ia apresentar”, servindo-lhe de objeto 
indireto.

04  C
 O pronome relativo cujo substituiu o termo projeto (o pro-

nome cujo concorda com a coisa possuída; no caso, “rea-
lização”). O nome dúvida rege a preposição de, por esta 
razão, ela acompanha o pronome. O termo dedicação é 
também substituído pelo relativo universal que acompa-
nhado da preposição de, que é regida pelo adjetivo capaz.
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