


2



É  a  fusão (junção)  da  preposição  a com o artigo definido a(s), os pronomes 
demonstrativos aquele(s), aquela(s), aquilo e o pronome demonstrativo a(s).

A crase é indicada pelo acento grave (`).

1. O termo regente deve exigir a preposição a.

2. O termo regido tem que ser uma palavra feminina que admita artigo a(s).

Ex.: Ele foi a a fazenda ontem depois do almoço.à
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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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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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Observação:

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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Casos em que a 
crase é facultativa

Antes de pronomes possessivos femininos 

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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Antes de nomes masculinos
Ex.:  Ele adora andar a cavalo, ela prefere andar a pé.

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

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.

Casos em que não ocorre crase
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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.

10



Observação:

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?

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

Ex.: Ele se dirigia a pessoas estranhas
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