
 

 

Apoio de Gramática  

Crase A  

 

1. Complete os espaços com a palavra mais 

adequada, entre: a(s), à(s), há. 

 

a.  _____ vezes vou _____ missa _____ noite. 

b. Saiu _____ pressas _____ procura de 

novidades. 

c. _____ uma semana não _____vejo na 

escola. 

d. Vou _____feira para comprar_____ frutas 

que gosto. 

e. _____ garota abriu _____ gramática para 

estudar. 

f. Ana fez _____ receita passo _____ passo. 

g. Quando vou _____ Santos sempre vou 

_____ praia. 

h. Só falo _____ alunas interessadas. 

i. Fui _____ casa de meus avós e voltei _____  

casa feliz. 

j. Levanto-me _____ 6h pois _____ 8h15 já 

estou lecionando. 

k. Fui _____ praia, peguei muitas conchas e 

_____coloquei uma _____ uma, numa cestinha 

de vime. 

l. _____ avenida que moro está _____ poucos 

metros do Senai. 

m. Estou _____ procura de um hotel para 

passar _____ férias. 

n. Eu _____ vi ontem _____ tarde. 

o. Dei _____ ela _____ bolsa que queria. 

p. _____ terças-feiras vou _____Igreja e _____ 

quartas-feiras _____ reunião do clube. 

q. O trem partirá _____ 8h45. 

r. Meu ônibus passou _____ uma hora. 

s. Gosto de tutu _____ mineira. 

t.Tomei dia _____ dia todo o remédio gota 

_____ gota. 

u. _____ vezes vou _____ Porto Seguro na 

Bahia. 

v. _____ quartas-feiras vou _____ feira _____ 

procura de legumes frescos. 

w. Eu vou ____ cidade. 

x. ____ tempos não vou ____ um bom 

restaurante. 

y. Escrevi ____ V. S.
a 

uma carta de 

agradecimento ao bom atendimento e ____ 

qualidade de seus serviços. 

z. Tenho amor ____ pátria. 

a. Ela foi ____ sua festa, ficou face ____ face 

com você, e nem ____ notou. 

b. Vou ____ aula de inglês. 

c. ____ cozinheira prontificou-se ____ fazer um 

belo bolo de chocolate, que ficará pronto ___ 

19 horas. 

d. ___ vezes levo meu cachorro ____ passear. 

e. Escrevi ____ José de Alencar. 

f. Dirigi-me ____ formanda com orgulho. 

g. João recorreu ____ todos para obter ____ 

maior quantidade de assinaturas possíveis para 

____ passeata. 

h. Ana referiu-se ____quela professora, como 

sendo ____ melhor da escola. 

i. Vou ____ vila Prudente, em São Paulo, fazer 

compras ____ Lucia. 

j. Pedi ____ garçonete um bife ____ cavalo. 

k. O presidente referia-se ____ um 

procedimento mais adequado. 

l. Saí ____ escondidas daquela loja para que 

nenhuma vendedora me oferecesse ____quela 

ponta de estoque. 



 

 

m. Fui ____ pressas ao hospital ver minha mãe 

que acabara de dar ____ luz. 

n. Foi Moacir quem fez ____ confusão de 

chamar ____quela menina chata para ____ 

festa que foi ___ dois dias. 

o. Chegou atrasado, pois o avião saíra ____ 

meia hora. 

p. ____ um evento que está acontecendo ____ 

duas semanas. 

 

2. (CGE 2097) Leia as frases abaixo: 

I. Mesmo com todo problema, ficava ____ 

vontade. 

II. A professora referia-se ____ histórias 

passadas. 

III. Começaram ____ pesquisar sobre usinas 

nucleares. 

IV. Voltaremos ____ Europa assim que 

guardarmos mais dinheiro. 

 

Qual alternativa completa, correta e 

respectivamente, as lacunas das frases? 

a. a – a – a – a 

b. à – à – a – a 

c. à – a – a – à 

d. a – a – à – à 

e. à – a – à – a 

 

 

3. (CGE 2097) Assinale a alternativa em que o 

acento indicador de crase está empregado 

corretamente. 

 

a. Andava à cavalo sempre que podia. 

b. Após o dilema, passou à acreditar em 

milagres. 

c. O barco de pesca voltará à terra amanhã 

bem cedo. 

d. Vendas à prazo facilitam o consumo de 

eletrodomésticos. 

e. Apesar da timidez, ficava à vontade perto de 

todos os convidados. 

 

 

4. (CGE 2086) O uso do acento indicador da 

crase está correto em: 

 

a. “Comunicamos à ele nossa decisão”. 

b. “Vou à Brasília neste final de semana”. 

c. “Camila referiu-se à presidenta do clube”. 

d. “Fomos à Florianópolis nas últimas férias”. 

e. “Convenceram-nos à voltar no próximo 

verão”. 

 

 

5. (CGE 2089) Analisando as sentenças: 

 

I. Voltou a trabalhar hoje. 

II. Fomos aquela fazenda por acaso. 

III. Finalmente regressou a terra dos avós. 

IV. Andava a cavalo por toda propriedade. 

V. Os candidatos devem dirigir-se a General 

Motors. 

 

As frases em que devem ocorrer crases são: 

a. I, II e III. 

b. I, IV e V. 

c. II, III e V. 

d. II, IV e V. 

e. I, III e IV. 

 

 

6. (CGE 2077) Na expressão andar a cavalo 

não se emprega o acento de crase. A crase 

não é aplicada pelo mesmo motivo em: 

 

a. Fizemos o passeio todo a pé. 

b. A qual notícia você se refere? 

c. Jamilie referiu-se a ele na festa. 

d. A alguém interessa essa notícia? 

e. Comunicamos a V. Ex.ª o resultado da 

votação 

 

7. (CGE 2044) Leia o trecho a seguir. 

 

[...] Mas, de repente, Rosamundo começou a 

suar frio. [...] Levantou-se apressadamente, 

perguntou à enfermeira onde ficava o 

banheiro. 

Fonte: PONTE PRETA, S. Vai descer? In: Dois amigos e 

um chato. 20. ed. São Paulo: Moderna, 1986. p.80. 

 

No termo em destaque, justifica-se o emprego 

da crase, pois: 

 

a. enfermeira é palavra feminina e admite a 

preposição a. 

b. enfermeira é palavra invariável e admite o 

artigo a. 

c. enfermeira é palavra feminina e admite o 

artigo a. 

d. perguntou é advérbio e admite a preposição 

a. 

e. perguntou é verbo e admite o artigo a. 

 


