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CRASE

Como regra geral, a crase é a fusão entre dois AA.

 Preposição A  +  A(s) – (Artigo)
Ex.: Não tive acesso à prova.
                         ou
 Preposição A  +  A(s) - (pronome demonstrativo) 
Ex.: “Ele fez referência às que saíram”
                         ou
 Preposição A + A inicial de aquele(s), aquela(s) ou aquilo.

Ex.: Todos irão àquele restaurante.
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              USO DO ACENTO GRAVE (À)

1. Antes de palavras femininas

Exemplo: Vou à  escola. 

Quem vai, vai a algum lugar, e escola é um substantivo feminino que 
admite o artigo a. 
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2. Na indicação de horas
Utiliza-se a crase antes de numerais cardinais que indicam as horas com 
exatidão.

Ex.: A aula começa às 7h. (substituível por ao meio-dia)

Obs.: Não se usa crase se antes das horas houver as preposições após, 
desde, entre, para. 

Ex.:  Venha após as 14h.

Ex.: Estou aqui desde as 7h                 
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3. Nas locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais femininas

Ex.: Ele vive às custas da irmã.
Ex.: Chorava de rir à medida que falava.
Ex.: Naquela hora, o homem ficou à vontade.

Locuções prepositivas: à(s) custa(s) de, à exceção de, à mercê de, à 
proporção de, à volta de, às expensas de etc.

Locuções conjuntivas: à medida que, à proporção que etc.

Locuções adverbiais: à vontade, à direita, às vezes, à noitinha etc.
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        CASOS FACULTATIVOS
1.  Antes de pronomes possessivos femininos;
Ex.: Desejei boa viagem à (a) minha prima.

2. Depois da preposição “até”;
Ex.: Devemos ir até a (à) igreja.

3. Antes de nomes próprios femininos (de pessoas).
Dirigi-me a (à) Maria e dei-lhe a notícia.
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               NÃO OCORRE CRASE

1) Antes de palavra masculina.
Ex.: Já falei a respeito do problema.

2) Antes de artigo indefinido.
Ex.: Chegamos a uma conclusão.

3) Antes de verbo: 
Ex.: Quero vê-la a partir de amanhã.

4) Antes de expressão de tratamento.
Ex.: Disse tudo a Vossa Majestade.
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5) Antes de pronomes pessoais, indefinidos e demonstrativos.
Ex.: Já contei tudo a ela.

6) Em expressões em que usamos palavras repetidas.
Ex.:  Experimentei dar o remédio gota a gota.

7) Quando, antes do “a”, já existir uma preposição. 
Ex.: Compareci perante a Justiça.
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EXERCÍCIOS
1.(ESAN - Escola Superior de Administração de Negócios de São Paulo) Das 

frases abaixo, apenas uma está correta, quanto à crase. Assinale-a:

a) Devemos aliar a teoria à prática.

b) Daqui à duas semanas ele estará de volta.

c) Dia à dia, a empresa foi crescendo.

d Ele parecia entregue à tristes cogitações.

e) Puseram-se à discutir em voz alta.

A
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2. (ESAF) - Escola de Administração Fazendária) Assinale a frase em que 
o acento indicativo de crase foi empregado incorretamente:

a) Ao voltar das férias, devolverei tudo à Vossa Senhoria.
b) O candidato falou às classes trabalhadoras.
c) Fiquei à espera de meus amigos.
d) Sua maneira de falar é semelhante à de Paulo.
e) Você só poderá ser atendido às 9 horas. A
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3. (IFSP - Instituto Federal de São Paulo - 2011) 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, a frase a 
seguir.
Os interessados em adotar crianças têm de recorrer ___ orientações do 
Juizado de Menores e se sujeitar ___ uma espera muitas vezes longa, o que, 
apesar de tudo, não desanima ___ maioria.

a) às - a - a
b) às - à - a
c) às - à - à
d) as - a - à
e) as - à - à

A
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4 - Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo 
de crase:

a) O autor se comparou à alguém que tem boa memória.
b) Ele se referiu às pessoas de boa memória.
c) As pessoas aludem à uma causa específica.
d) Ele passou a ser entendido à partir de suas reflexões sobre a 
memória.
e) Os livros foram entregues à ele B
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5. Leia atentamente o poema em evidência, e a seguir atente-se paras as 
questões referentes ao mesmo:

Quando saio às ruas
Sinto o que é solidão
Se paro à sombra de uma velha árvore
Fico a pensar se ainda me resta alguma ilusão.
                                         Marina Ferreira

Em algumas expressões há o acento indicador da crase, em outras não. De 
acordo com os seus conhecimentos no que se refere a este fato linguístico, 
justifique as ocorrências. 
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Questão 6

Dadas as afirmações:
1- Tudo correu as mil maravilhas.
2 – Caminhamos rente a parede.
3 – Ele jamais foi a festas.
Verificamos que o uso do acento indicador da crase no “a” é obrigatório:

a) apenas na sentença nº 1
b) apenas na sentença nº 2
c) apenas nas sentenças nºs 1 e 2
d) em todas as sentenças

C
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7. Preencha as lacunas empregando os termos que melhor se adequarem, levando em 

consideração a norma padrão da linguagem:

a – Estou ------- procura de alguns amigos de infância que não vejo há anos.

b – Voltei----------colégio depois de ter passado por tantas privações.

c -  Gostei muito do frango --------milanesa que degustamos hoje no almoço.

d – Quando vamos --------fazenda, adoro andar -------cavalo e -------pé. Essa atividade é 

uma ótima alternativa para aliviar ---------tensões.

e – Os sapatos ---------moda Luís XV fizeram parte do passado de muitas mulheres
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Questão 8

Ao adentrar em uma empresa, Paulo deparou-se com um cartaz, no qual 
havia os seguintes dizeres:
                                     

            Proibido à entrada de funcionários por este local
                     Dirija-se a direita e seja bem vindo!
                                         À Direção     

Tomando como ponto de partida os pressupostos teóricos relacionados à 
gramática, analise-os no intuito de detectar possíveis “desvios” quanto ao 
discurso apresentado. No caso de alguma ocorrência positiva, procure justificá-la
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“Matte a vontade. Matte Leão”
Este enunciado faz parte de uma 
propaganda afixada em lugares nos 
quais se vende o chá Matte Leão. 
Observe as construções abaixo, feitas a 
partir do enunciado em questão.

I – Matte à vontade.
II – Mate a vontade.
III – Mate à vontade.

9. Assinale a(s) proposição(ões) 
CORRETA(S):

1)  No item I, a expressão indica que o leitor 
pode tomar chá Matte o quanto quiser.
2)  Nos itens II e III possuem o mesmo sentido, 
indicando que o leitor deve consumir bastante 
o chá mate.
4) Os itens I e III são categóricos ao afirmar 
que o leitor precisa matar o desejo de ingerir o 
chá.
8) No item II, a frase sugere que o leitor realize 
o seu desejo, que mate essa vontade que o 
martiriza.
16) O item II diz respeito ao ato de matar, ou 
seja, tirar a vida de um ser humano.
32) No item III, a sugestão é de matar, 
referindo-se a provocar a morte de um ser vivo
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