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CRASE = MISTURA DE SONS VOCÁLICOS IDÊNTICOS. 
 
 
 
 

 



A (PREPOSIÇÃO) + A(S) – ARTIGO 
 
Ex.: Entreguei a caneta à filha de Jonas. 
 
A (PREPOSIÇÃO) + A QUAL / AS QUAIS 
 
Ex.: Conheço poucas pessoas boas de coração, às quais 
dedico meu amor. 
 
 



A (PREPOSIÇÃO) + AQUELE(S) 
                               + AQUELA(S) 
                               + AQUILO 
 
Ex.: Nunca assistirei àquele espetáculo. 
 
A (PREPOSIÇÃO) + A(S)=AQUELA(S) 
 
Ex.: Por favor, dê o livro à de uniforme escolar. 
 



CASOS PROIBITIVOS 
 

 
ANTES DE 

MASCULINO 
 

 
Graças a Deus passarei. 

 
ANTES DE 
VERBO NO 
INFINITIVO 

 

 
Todos começaram a gritar. 



 
 
 
 

ANTES DE 
PALAVRAS 

INDEFINIDAS 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Assistia a qualquer peça. 



 
ANTES DE 
PRONOME 
PESSOAL e 

EXPRESSÕES DE 
TRATAMENTO 
como VOSSA 
EXCELÊNCIA, 

SUA SANTIDADE, 
etc., que não 

admitem artigo 
 

 
 
 
 

Recorri a Vossa Magnificência. 



 
ANTES DA 
PALAVRA 

“CASA” = LAR / 
MORADIA 

 

 
 

Carol chegou a casa. 

 

ANTES DA 
PALAVRA 

“TERRA” = CHÃO 
FIRME 

 

 
 

Os marinheiros voltaram a terra. 



 
“A” NO 

SINGULAR + 
PALAVRA NO 

PLURAL 
 

 
 

Falou a pessoas estranhas. 

 
ENTRE 

PALAVRAS 
REPETIDAS 

 

 
 

Ficaram cara a cara. 



CASOS FACULTATIVOS DE CRASE 
 

 
ANTES DE NOME 

DE MULHER 
 

 
Ana se dirigiu a / à Luíza. 



 

ANTES DE 
PRONOME 

POSSESSIVO 
FEMININO NO 

SINGULAR 
 

 
 

Matheus é fiel a / à sua origem. 

 

APÓS A 
PREPOSIÇÃO 

“ATÉ” 

 
Caminharam até a / à praia. 



Justifique o uso ou omissão do acento grave 
indicativo de crase. 
 

1) Vi a novela das sete. 
______________________________________________

______________________________________________ 

2) Fui à fazenda e assisti à festa regional. 
______________________________________________

______________________________________________ 



3) Dirigiu-se àquele lugar inóspito. 
______________________________________________

______________________________________________ 

4) Fiz alusão à de óculos. 
______________________________________________

______________________________________________ 

 



5) Comprei a casa à vista. 
______________________________________________

______________________________________________ 

6) Cheguei a cidades distantes. 
______________________________________________

______________________________________________ 

 



7) No Rio, sempre vou à Rio Branco. 
______________________________________________

______________________________________________ 

8) Não conversei com as pessoas às quais entreguei os 
documentos. 

______________________________________________

______________________________________________ 

 



9) Iremos a Copacabana à uma hora. 
______________________________________________

______________________________________________ 

10) Irei à Copacabana dos idosos às duas. 
______________________________________________

______________________________________________ 

 



11) Cheguei a casa à tarde. 
______________________________________________

______________________________________________ 

12) O filho perdido voltou à casa dos pais. 
______________________________________________

______________________________________________ 

 



13) Tomou a água gota a gota. 
______________________________________________

______________________________________________ 

14) Vendo as ondas, os pescadores voltaram logo a terra. 
______________________________________________

______________________________________________ 

 



15) O senador voltou à terra de sua infância. 
______________________________________________

______________________________________________ 

16) Vieram a mim. 
______________________________________________

______________________________________________ 

 



17) Escreveram cartas a Sua Santidade. 
______________________________________________

______________________________________________ 

18) Referiu-se às outras candidatas. 
______________________________________________

______________________________________________ 

 



19) Obedecemos às mesmas normas. 
______________________________________________

______________________________________________ 

20) Começaram a falar muito alto. 
______________________________________________

______________________________________________ 

 



21) Aludi à minha amiga. 
______________________________________________

______________________________________________ 

22) Aludi a minhas amigas. 
______________________________________________

______________________________________________ 

 



23) Aludi a minha amiga e não à sua. 
______________________________________________

______________________________________________ 

24) Aludi a Ana Cristina. 
______________________________________________

______________________________________________ 

 



25) A noite chegava calada. 
______________________________________________

______________________________________________ 

26) Continuamos à espera de um milagre. 
______________________________________________

______________________________________________ 

 



27) À medida que trabalho, aprendo. 
______________________________________________

______________________________________________ 

28) Escrevi a relação à caneta. 
______________________________________________

______________________________________________ 

 



29) Cheguei até a varanda do quarto. 
______________________________________________

______________________________________________ 

30) A loja fica aberta de segunda a sexta. 
______________________________________________

______________________________________________ 

 



31) A loja fica aberta da segunda à sexta. 
______________________________________________

______________________________________________ 

32) A loja fica aberta de oito a onze horas. 
______________________________________________

______________________________________________ 

 



33) A loja fica aberta das oito às onze horas. 
______________________________________________

______________________________________________ 

34) Prefiro lápis a caneta. 
______________________________________________

______________________________________________ 

 



35) Prefiro o lápis à caneta. 
______________________________________________

______________________________________________ 

 

 

 

 



QUESTÕES OBJETIVAS 
 

(FGV_DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA_Analista_2015) 
 

O mito da maioridade penal 
 

Marcelo Freixo, O Globo, 02/04/2015 
 

 “Quando falo sobre redução da maioridade 
penal, costumo dizer que a sociedade precisa decidir 
em que banco quer ver a juventude. Se no banco da 
escola ou no banco dos réus. Anteontem, o Congresso 
Nacional sinalizou que prefere a segunda opção. A 
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados aprovou a constitucionalidade da PEC que 
reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos”. 
 
 
 
 



1)  “Se no banco da escola ou no banco dos réus. Anteontem, 
o Congresso Nacional sinalizou que prefere a segunda 
opção”.  

 

A forma correta dos demonstrativos na substituição do termo 
sublinhado é:  
 

(A) esse/àquele;  
(B) este/àquele;  
(C) aquele a esse;  
(D) aquele a este;  



(E) esse a este. 
2) (Funrio_IF/PA_Administrador_2016) Observe estas cinco 

frases-título recolhidas de notícias de jornal:  
 
I – TUMULTO À TOA.  
II – UM NÃO À VIOLÊNCIA.  
III – NOMEAÇÕES À VAREJO.  
IV – JANTARZINHO À LUZ DE VELA.  
V – FUTEBOL À EUROPEIA.  



Quantas delas contêm erro no emprego do acento indicativo de 
crase?  
 
A) uma.  
B) duas.  
C) três.  
D) quatro.  
E) cinco. 
 



3) (Funrio_IF Baiano_administrador_2016) As placas 
transcritas a seguir contêm erro no emprego do acento 
indicativo de crase, exceto esta:  

 
A) OBRAS À 500m.  
B) PASSEIOS À CAVALO.  
C) ABERTO À PARTIR DAS 8h.  
D) CRIANÇAS DE 2 À 10 ANOS NÃO PAGAM.  
E) NÃO CONSTRUA ÀS MARGENS DA RODOVIA. 



4) (Funrio_IF Baiano_2016) “PROMOÇÃO! Pão a metro, de 
sexta a domingo, das 10 as 15h. Entrega-se a domicílio.”  

 

Para essa mensagem ser colocada numa placa na entrada da 
padaria, só faltava verificar quantos acentos de crase tinham de 
ser colocados de acordo com as normas da língua-padrão. Feita 
a consulta a um especialista, foram colocados os acentos 
corretos, a saber:  
 

 



A) nenhum acento.  
B) um acento.  
C) dois acentos.  
D) três acentos.  
E) quatro acentos. 
 

 
 



(IADES_Fundação Hemocentro de 
Brasília/DF_Administração_2017) 

 



5) Com base apenas nas regras prescritas pela norma-padrão 
acerca da acentuação gráfica e do uso do sinal indicativo de 
crase, assinale a alternativa correta.  

 
(A) A construção “Orientações para o doador” poderia ser 
substituída pela redação Orientações à toda pessoa que 
pretende doar.  
(B) Caso o emissor decidisse explicitar o local de doação de 
sangue, poderia substituir a construção “Levar documento 
oficial de identidade com foto” por qualquer uma das seguintes 
redações: Levar à sua unidade de doação documento oficial de 
identidade com foto ou Levar a sua unidade de doação 
documento oficial de identidade com foto.  
(C) Assim como o vocábulo “saúde”, também estão 
corretamente acentuados saída, gratuíto e rúbrica.  
(D) O emissor poderia substituir a expressão “alimentos 
gordurosos” pela redação alimentos que contém gordura.  
(E) O trecho “nas três horas que antecedem a doação” poderia 
ser substituído por apenas uma das seguintes redações: nas 
três horas anteriores a doação ou à três horas antes da 
doação. 



6) O acento grave está utilizado de acordo com a             
norma-padrão na seguinte frase:  

 

(A) O sol estava à pino no calçadão.  
(B) O homem estava à passeio na praia.  
(C) A cena à qual o motorista assistiu o impressionou.  
(D) À imagem do mar era como ele havia pensado.  
(E) O velho via à praia com um olhar perdido. 
 
 



7) Assinale a opção em que o espaço deve ser preenchido com 
À (preposição e pronome), como destacado em “(...) uma 
média semelhante À de um casal de classe média (...) ”.  

 

A) ___ medida que caminhava, recordava-se da terra natal.  
B) Esta cena corresponde ___ que presenciei ontem.  
C) Aproveite ___ oferta e se contente com a cor do tecido.  
D) Referia-se, com certeza, ____ terra de seus pais.  
E) Obedeceu ____ ordem dada, sem reclamar. 
 



8) Justificam-se as duas ocorrências do sinal de crase em:  
 

(A) Caberá à maioria das pessoas decidir se continuarão 
preferindo a velocidade à qualidade mesma das experiências.  
(B) O valor atribuído à velocidade está prestes à ser substituído 
por algum parâmetro que leve em conta a ecologia.  
(C) Desde que se alçou à tal poder, o fator velocidade não tem 
encontrado oponentes à altura de seu prestígio.  
(D) Dada à importância que assumiu na informática, a 
velocidade dos processos tornou-se indispensável à massa dos 
internautas.  
(E) Sabe-se que, à curto prazo, o fator velocidade será 
submetido à uma mais rigorosa e justa avaliação. 



9) O uso do acento grave, indicador de crase, está 
exemplificado no texto através da expressão 
“simultaneamente às desigualdades” (1º§). O contrário, ou 
seja, o uso INCORRETO do acento grave, indicando crase, 
pode ser visto em: 

 

A) “Caminhamos até à praia.” 
B) “Não retornarei àquele lugar.” 
C) “Foi a carta à que fiz referência.” 
D) “Àquela época tudo era diferente.” 
E) “Não conseguimos ler a placa à distância de dez metros.” 



10) O acento indicativo de crase está empregado de acordo 
com a norma-padrão em:  

 

(A) Chego na sua casa daqui à poucos minutos.  
(B) Fico à esperar uma visita sua aqui em Lisboa.  
(C) Desejo à seu grupo uma boa viagem pela Europa.  
(D) Do fado à canção regional, são expressivas as músicas 
lusitanas.  
(E) Estimo à todos os viajantes que tenham boas lembranças de 
seu turismo. 


