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Português  
 

Exercícios de crase  

Teoria 

 

A crase é um fenômeno linguístico em que há a junção de duas vogais A, uma funcionando como preposição 

e outra como artigo. Se os dois estiverem no mesmo ponto, marca-se o encontro com o acento grave. Veja:  

Vou à igreja. 

 

No exemplo, há a junção da preposição a, exigência do verbo ir, e do artigo definido a, necessário na definição 

do substantivo igreja. Por essa necessidade de colocação de duas vogais a, utiliza-se o fenômeno da crase. 

Note que, se o substantivo utilizado fosse masculino, o artigo necessário seria o definido o. Dessa forma, o 

acento grave não seria necessário, uma vez que não haveria a superposição de vogais idênticas, por exemplo: 

Vou ao shopping. 

 

 

 

Regra geral  

 

Para identificar se haverá ou não o fenômeno da crase, é necessário que haja três condições: 

1. Deve existir uma preposição a obrigatória; 

2. O termo posterior precisa estar no gênero feminino; 

3. O termo posterior precisa ser definido ou definiível; 
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Para entender o fenômeno da crase, você só precisa conhecer bem cada uma dessas três condições e, é claro, 

aplicar em exemplos específicos. Veja: 

 

Solicitei à agência um novo cartão de crédito. 

 

Utilizando as três condições apresentadas, podemos perceber, em primeiro lugar, que o verbo solicitar pede 

uma preposição a (afinal, quem solicita, solicita alguma coisa a alguém, certo?); podemos ver, também, que 

o substantivo agência, aqui funcionando como objeto indireto, está no feminino; por fim, o mesmo termo, 

agência, é definido ou definível (afinal, quando falamos desse substantivo, sempre utilizamos o artigo antes, 

não é mesmo? “A agência está fechada” é um bom exemplo!). Satisfazendo as três condições, é fácil perceber 

que o a, neste contexto, recebe o acento grave. 

 

E a crase associada a lugares? 

 

Há um “macete” interessante na identificação da crase quando falamos de lugares. Sempre que você 

encontrar alguma frase relacionada a algum lugar, tente utilizar a expressão “Vim de/do (lugar)”. Se você 

utilizar o da (ou o do), quando construir a expressão “Vou à”, você utilizará a crase (já que do ou da é a junção 

da preposição de com um artigo o/a). Porém, se você, na frase, utilizar o de, a construção não apresentará 

crase (uma vez que o de é apenas uma preposição, não havendo um artigo). Vamos ver exemplos? 

 

Fui à Argentina. (Vim da Argentina) 

Vou à Bahia. (Vim da Bahia) 

Vou a São Paulo. (Vim de São Paulo) 

Fui a Paris. (Vim de Paris) 
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Em quais casos sempre ocorre crase? 

 

1. Diante de palavras femininas: Fui à praia.  

Obs.: Para ter certeza de que ocorrerá crase, troque a palavra por uma do gênero masculino. Se for 

possível colocar “ao”, é porque ocorrerá a crase, por exemplo, vou ao cinema, em vez de “praia (palavra 

feminina).  

2. Indicação de horas: A festa começa às 22h.  

3. Diante da palavra “moda” com o sentido de “à moda de” (ainda que a expressão esteja subentendida): 

Pedi um bife à Oswaldo Aranha.  

4. Em locuções femininas (adverbiais, conjuntivas e prepositivas): à noite; às pressas; à medida que.  

 

 

  

  



 
 

 

 

4 

Português  
 

 

Exercícios 

 

1. “[...] Jonah é portador de glicogenose, uma doença rara e incurável, que reduz o armazenamento de 

glicogênio no organismo. Assim, o jovem sofre com constantes quedas no nível de açúcar no sangue. 

O tratamento da doença custa caro e, por isso, Dylan decidiu escrever “Chocolate Bar” (Barra de 

Chocolate) e colocá-lo à venda para juntar dinheiro e dá-lo a fundações de pesquisa sobre a doença. 

Sua esperança é que uma cura seja encontrada para o problema do companheiro”. [...]  
http://extra.globo.com/noticias/mundo/menino-de-7-anos-escreve-livro-paraajudar-amigo-doente-junta-quase-90-mil-

10139440.html#ixzz4dhkqpl6p. 25/09/2013.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta para o uso do acento indicativo da crase no 

fragmento em negrito no texto: 

a) Locução adverbial feminina. 

b) Locução prepositiva 

c) Locução conjuntiva. 

d) Emprego de pronome pessoal.  

e) Emprego de verbo.  

 

 

2. Considerando o emprego do acento grave indicativo da crase, assinale a alternativa incorreta em 

relação à norma padrão escrita da língua.  

a) Mesmo com muita chuva, Jean preferiu ir à pé. 

b) Às vezes, Ana recorria às recomendações da mãe.  

c) Sempre sai para o trabalho às sete horas.  

d) Guilherme foi à Itália, à Espanha e à Áustria.  

e) Raquel foi à cidade enquanto o marido foi à praia.  

 

 

3. Quanto às regras de uso da crase, qual a única frase correta em seu emprego? 

a) Fiquem atentas à homens dominadores.  

b) Preciso estar pronta até às 13h, senão perderei o voo e todas as conexões.  

c) As mulheres discutiram cara a cara acerca da melhor forma de obedecer as leis.  

d) O endereço correto é daqui à duas quadras, à esquerda da avenida principal.  

e) Ele foi à Portugal com o objetivo de estudar, mas não se adaptou ao clima.  

 

 

4. Em “Quando falo em conversa, refiro-me àquelas que se esticam [...]”, o acento indicador de crase foi 

corretamente empregado. Em que opção isso também ocorre? 

a) Suas ideias sobre o uso do WhatsApp são semelhantes às de meus amigos.  

b) Dirijo-me à estas pessoas que preferem o mundo virtual ao real.  

c) A conversa à que fiz referência não aconteceu no mundo virtual.  

d) Conversas no mundo digital acontecem à qualquer hora.  

e) Percebi às vezes que você trocou o real pelo virtual.  

 

http://extra.globo.com/noticias/mundo/menino-de-7-anos-escreve-livro-paraajudar-amigo-doente-junta-quase-90-mil-10139440.html#ixzz4dhkqpl6p
http://extra.globo.com/noticias/mundo/menino-de-7-anos-escreve-livro-paraajudar-amigo-doente-junta-quase-90-mil-10139440.html#ixzz4dhkqpl6p
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5.  

 
 

A crase presente na fala do último quadrinho baseia-se na regra gramatical que prescreve utilizar crase 

a) antes de substantivo concreto.  

b) antes de palavra feminina regida pela preposição “a”.  

c) depois de pronome demonstrativo.  

d) depois de verbo transitivo direto.  

e) depois de pronome demonstrativo.  
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Gabarito 

 

1. A 

A locução adverbial indica uma circunstância na qual o livro foi colocado, no caso, “à venda”. Nesse 

exemplo, há a preposição “a” ligando o termo “venda” ao verbo e, como a forma verbal “venda” é uma 

palavra do gênero feminino, temos também a utilização do artigo feminino “a” antecedendo-a e, assim, 

portanto, ocorre o fenômeno da crase.  

 

2. A 

A primeira alternativa é incorreta, visto que a expressão “a pé” não tem crase porque “pé” é uma palavra 

de gênero masculino e, portanto, não deve ser antecedida pelo artigo feminino a.  

 

3. B 

As demais alternativas estão incorretas, pois: não se utiliza acento grave quando a palavra seguinte for 

do gênero masculino; o verbo “obedecer” exige a preposição “a” obrigatória e “leis” é uma palavra do 

gênero feminino que admite artigo feminino definido; “duas quadras” não é uma locução adverbial 

feminina e de acordo com a regra acerca do verbo “ir”, “quem vai a Portugal, volta de Portugal,” portanto, 

não é necessário o acento grave.  

 

4. A 

As demais alternativas estão incorretas, respectivamente, pois: não se deve utilizar acento grave antes 

de um pronome demonstrativo, como o “estas”; o artigo feminino que determina “conversa” aparece 

antes dele, dessa forma, o “a” posterior é apenas uma preposição; não há crase antes da palavra 

“qualquer”; não há crase porque o verbo “perceber” não é regido por preposição.  

 

5. B 

A frase “explique isso à galinha” é composta pelo verbo “explicar”. De acordo com a regência, quem 

explica, explica algo a alguém, ou seja, o verbo exige um complemento indireto regido pela preposição 

“a”. Além disso, como “galinha” é um substantivo feminino, é antecedido, portanto, por um artigo feminino 

definido “a”. Logo, com a junção da preposição e do artigo há o fenômeno da crase.  

 

 

 

 

 

 

 


