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 CONCEITO;

 REGRA PRÁTICA;

 CASOS EM QUE OCORRE A CRASE;

 CASOS FACULTATIVOS;

 CASOS EM QUE NÃO OCORRE A CRASE.



Em expressões com palavras repetidas
Ex.: O tanque se encheu gota a gota

Antes de nomes de cidades  (que não admitem o artigo feminino a), sem 
Especificativos
Ex.: Eles pretendem ir a Paris.
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Observação: com nome de cidade especificado haverá crase.

Ex.: Eles pretendem ir à fascinante Paris.

Antes da palavra casa, no sentido de lar, se não vier determinada.  Se vier 
determinada aceita a crase.

Ex.: Voltei a casa cedo.

Voltei à casa de meus pais cedo
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Antes da palavra terra, no sentido de chão firme.

Obs.: Se vier determinada, aceita o artigo e ocorre a crase.

Ex.: Os marinheiros já voltaram a terra.
Os marinheiros voltaram à terra de seus sonhos.

Observação:

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 do que ocorre no seguinte exemplo:

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.
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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
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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
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5. A 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.
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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.
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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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