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É  a  fusão  da  preposição  a com:

✓ Artigo definido feminino (a – as)
Refiro-me a + a  prova de ontem.               Refiro-me à prova de ontem.

✓ Pronome demonstrativo (aquele(s), aquela(s), aquilo)
Refiro-me a + aquele homem de azul.          Refiro-me àquele homem de azul.

✓ O pronome demonstrativo a , as
Esta blusa é igual a + a que comprei ontem.                              

Esta blusa é igual à que comprei ontem. 
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Regra Prática
Para você saber se há crase antes de uma palavra 

feminina, troque  essa  palavra  por   uma  masculina 
correspondente  e observe:

1. Se antes da palavra masculina aparecer ao(s), use crase antes da
feminina.

Ex.: Ela foi à feira ontem.
Ela foi ao mercado ontem.

2. Se antes da palavra masculina aparecer apenas a(s) ou o(s) não use crase.

Ex.: Os jogadores visitaram a cidade.
Os jogadores visitaram o museu.
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Casos em que ocorre crase

Nas locuções adverbiais femininas

Ex.: O rapaz saiu à tarde e chegou à noite. (loc. adverbial de tempo)

Ex.: Ele foi à feira e depois à lavanderia. (loc. adverbial de lugar)

Ex.: O governador  viajou às pressas. ( loc. adverbial de modo)
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Nas locuções prepositivas (formadas por a + palavra feminina + de)

Ex.: Meu amigo conseguiu ser aprovado à custa de muito esforço.
Ele saiu à procura de ajuda.

Nas locuções conjuntivas (formada por a + palavra feminina + que).

Ex.: A cidade se acalma, à medida que escurece.

À proporção que chovia, aumentavam os buracos na rua.
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Com a palavra moda ou  maneira oculta, haverá crase.

Ex: Usava cabelos à Luís XV. (à moda de Luís XV)

Ex.: Pediu bife à parmegiana 
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❖Antes de pronome possessivo, adjetivo, feminino e singular. 

Ex.: Ele se refere à minha mãe.

Ele se refere a minha mãe.

Antes de nomes de mulheres

Ex.: Eu me referi à Maria.

Eu me referi a Maria

Depois da palavra até.

Ex.: Todos os alunos foram até à escola.

Todos os alunos foram até a escola.
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1. Antes de nomes masculinos
Ex.:  Ele adora andar a cavalo, ela prefere andar a pé.

2. Antes de verbos 
Chegaram e, em seguida, começaram a correr.

3. Antes de pronomes que não admitem artigo.

a)Pronomes pessoais 

Ex.: Refiro-me a ela.

b) Pronomes de tratamento ( exceto dona, senhora e senhorita)

Ex.: Dirigi-me a Vossa Excelência para despedir-me

Ex.: Nada disse à senhora.
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c) Pronomes demonstrativos, indefinidos e relativos

Ex.: É hora de dar um basta a essa barbárie.

Não demonstrava sua tristeza a ninguém.

Aquela é a senhora a quem dirigi meus votos de felicidade.
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Pode ocorrer a crase entre a preposição A e os pronomes relativos a qual e as 

quais.

Ex.: Estas são as finalidades às quais se destina o projeto.

Seria aquela a jovem à qual você se referia?

4. Quando o A (singular) aparece antes de uma palavra no plural.

Ex.: Ele se dirigia a pessoas estranhas
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❖Antes da palavra terra, no sentido de chão firme.

Ex.: Os marinheiros já voltaram a terra.

Os marinheiros voltaram à terra de seus sonhos. (Se vier especificada, 
aceita o artigo)

O nome do planeta aceita artigo.

Ex.: A espaçonave voltará à Terra no ano próximo ano.
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1. O emprego do acento grave em “Às vezes, aparecem nos rostos 

sorrisos de confiança.“ justifica-se pela mesma razão em:

A) Entregou o documento às meninas.

B) Manteve-se sempre fiel às suas convicções.

C) Saiu, às pressas, mas não reclamou.

D) Dedicou sua vida às experiências.

E) Deu um retorno às fãs.

C
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2. Em “logo passa à condição de rotina”, ocorre o acento grave indicativo de 
crase. Dentre as reescrituras do fragmento propostas abaixo, assinale a que
NÃO ilustra um erro no emprego desse acento.

a) logo passa à esta situação de rotina
b) logo passa à situações de rotina
c) logo passa à fazer parte da rotina
d) logo passa à um contexto de rotina
e) logo passa à construção da rotina E
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Questão 3
I – Em “Devido à falta de médicos..." A crase está usada 
corretamente.
II – Em “... encaminhando a senhora a uma 
benzedeira..." nota- se que falta crase nas duas letras 
“a" grifadas. 
III – Em “... vou estar encaminhando a senhora a uma 
benzedeira..." observa-se o uso inadequado do 
gerúndio, ou seja, o gerundismo.

a) I e II estão incorretas. 
b) I e  III estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) todas estão corretas.
e) todas estão incorretas.

B
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4. De acordo com as regras do uso do acento grave indicador de crase e tendo em
consideração o contexto da tirinha, as lacunas devem ser preenchidas, correta e
respectivamente, por:
a) a – a – a – a        b) à – à – à – à            c) a – a – à – à
d) à – a – à – à        e) a – a – a – à E
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5. Quanto à crase no trecho
“...não obedecia à minha mãe.” é linguisticamente adequado
afirmar que ela é
A) necessária, pois nela ocorre a fusão de preposição “a” com
pronome demonstrativo “a” e está diante de palavra feminina.
B) inadequada, uma vez que o verbo “obedecer” é transitivo
direto e não admite preposição.
C) facultativa, pois, embora complete um verbo transitivo
indireto, com preposição obrigatória, está diante de um
pronome possessivo feminino.
D) obrigatória, por conter a junção da preposição “a” com
artigo feminino “a” anteposta a um pronome.
E) incorreta, porque, independentemente do fato de ocorrer a
fusão de preposição com artigo, nunca ocorre crase diante de
pronomes.

C
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Disponível em: <http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br>. Acesso em: 13 de maio de 2016.

6. Note que o sinal indicativo de crase foi empregado de modo inadequado na 
tira. Explique.
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7 – Assinale a alternativa adequada em relação ao acento grave indicativo de crase

estabelecido pela norma culta da língua:

a) Na tentativa de conquistar mais clientes, aquele supermercado vende à prazo

agora.

b) No Congresso, a palestrante fez menção à fatores burocráticos.

c) À proporção que o tempo passava, ficava mais angustiada.

d) Vim à esta livraria no dia do lançamento do romance.

e) O agradecimento final foi feito à Gregório, mentor do projeto social.

C
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8 – Analise as sentenças a seguir, colocando o acento indicativo de crase, 
caso necessário:

a) Apesar das divergências, o evento iniciou-se as dezenove horas.

b) Ficarei a espera do retorno da agência publicitária, quanto a entrega dos panfletos.

c) Não contarei a ela a batalha que travamos para a realização do cadastro.

d) Irei a fazenda no próximo fim de semana para a celebração do meu aniversário.

e) Quando cheguei, o escritório se encontrava as avessas.
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