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Um lugar ao sol 

Chico Buarque de Hollanda 

 

 Dia desses baixei em Capri, que, segundo o cicerone, ostenta as praias mais lindas do 

mundo depois do Rio de Janeiro. Comovido, agradeci, dobrei a gorjeta e fui conferir. Realmente o 

azul do mar, com as rochas brancas e mata cheirosa, é um espetáculo único. Mas, ir na praia, aí 

é que são elas. Convenci-me que brasileiro não sabe tomar banho de mar, e olha que tive o maior 

empenho em aprender. 

 

ZAPPA, Regina. Para seguir minha jornada. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 2011. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Assinale a frase que foi transcrita incorretamente em relação à regência verbal: 

a) “Dia desses baixei em Capri, que, segundo o cicerone [...]” 
b) “Comovido, agradeci, dobre a gorjeta e fui conferir.” 
c) “Mas, ir na praia, aí é que são elas.” 

d) “[...] com as rochas brancas e mata cheirosa, é um espetáculo único.” 
 

Questão 2 – Corrija a frase, assinalada acima, segundo a norma culta: 

“Mas, ir à praia, aí é que são elas.” 
 

Questão 3 – O último período foi transcrito com um erro de regência verbal. A relação de 

regência será reestabelecida corretamente com: 

a) o emprego da preposição “de” após o verbo “Convenci-me”.  
b) o emprego da preposição “a” depois do verbo “Convenci-me”.  
c) o emprego da preposição “de” após o verbo “saber”.  
d) a retirada da preposição “em” antes do verbo “aprender”. 
 

Questão 4 – Aponte a frase correta quanto à regência verbal: 

a) Capri é a praia que ele mais gosta. 

b) O cicerone ajudou a ele.  

c) Ele assistia, todo encantado, o espetáculo único! 

d) Aquele homem visa a aprender tomar banho de mar. 

 

Questão 5 – Reescreva as frases presentes na questão anterior, fazendo a regência correta: 

Capri é a praia de que ele mais gosta. 

O cicerone o ajudou. 

Ele assistia, todo encantado, ao espetáculo único! 

 


