
 

 

Apoio de Gramática  

Crase B 

 

1. Complete com a, à, as, às, há: 

a. Foi ____ cozinha desabafar com _____ 

Joana. (Eça de Queiroz) 

b. Comparecemos _____ reunião 

pontualmente. 

c. _____ oito horas da noite todos terminavam 

de jantar. _____ dez e meia, a família dormia. 

d. O atleta correu da quadra de tênis __ de 

basquete. 

e. Voltou ____si e tornou____casa. (Machado 

de Assis) 

f. Voltou  _____ terra onde nascera. Porém, 

_____ ninguém ocorreu mostrar-lhe as 

novidades. 

g. Os funcionários chegaram _____ discutir  

_____ possibilidade de uma nova greve. 

h. Ficaram os dois sozinhos, frente _____ 

frente.( Érico Veríssimo) 

i. Os executivos chegaram _____ conclusões 

diferentes.  

j. ___sensação de horror ia dando lugar 

____de euforia. 

k. Quando saía  _____ rua, em noites 

chuvosas, com  _____ gola do sobretudo até 

__ orelhas, passava um velhinho octogenário.  

l. Os professores do período da manhã não 

conseguiram chegar  _____ mesmas 

conclusões que seus colegas do período 

noturno. 

m. Nunca ninguém perguntou  _____ Chico 

Vacariano, pelo menos cara  _____ cara, de 

que lado ele havia pelejado durante a guerra 

civil. (Érico Veríssimo) 

n. O jovem aluno pintava  _____ Pablo 

Picasso. 

o. O guia acompanha-nos  _____ cada sala do 

museu. 

p. Não resisto  _____ tentação de experimentar 

esses bombons. 

q. Soltava labareda pelo funil do nariz e comia 

bifes  _____ milanesa com farinha de caco de 

vidro. ( José Cândido de Carvalho)                                    

r. Deverá ir  _____ Salvador, caso queira levá-

la  _____ uma praia mais agitada. 

s. Esse texto precisa ser adequado  _____ 

finalidade a que se destina. 

t. O prêmio não deve ser dado  _____ aluna 

que obtiver melhor nota, mas  _____ que 

conseguir expressar-se melhor. 

u. Os meninos da fazenda já sabiam, desde 

muito cedo, andar  _____ cavalo. 

v. Compramos  _____ ela um brinquedo novo, 

mas queríamos que  _____ senhora o desse 

como presente seu. 

w. Jamais quisera vir  _____ esta cidade. No 

entanto, estou surpreendida com  _____ 

arquitetura. Voltarei mais vezes. 

x. Foi  _____quele rapaz quem ofereceu a 

viagem  _____ Foz do Iguaçu. 

y. Quando vamos  _____ Sala São Paulo, 

conhecê-la? 

z. Você poderia verificar se o carro foi fechado  

_____ chave?  

2. (CGE) Em qual das alternativas o uso do 

acento indicativo de crase é facultativo? 

a. Minhas ideias são semelhantes às suas. 



 

 

b. Ele tem um estilo à Eça de Queiroz  

c. Dei um presente à Mariana.  

d. Fizemos alusão à mesma teoria.  

e. Cortou o cabelo à Gal Costa. 

 

3. (CGE 2025) Assinale a alternativa que, pela 

ordem, preenche corretamente as lacunas 

abaixo. 

____ três dias ele não vem trabalhar. 

____ máquina nem sempre funcionava. 

____ noite vamos conhecer sua nova casa. 

a. À - A - A 

b. Há - À - A 

c. Há - A - À 

d. A - Há - A 

e. A - A – À 

 

4. (ITA) Dadas as sentenças: 

 

I. Meu irmão dedicou-se à áreas literárias. 

II. Estamos à espera de socorro. 

III. Transmita esta informação à Sua 

Excelência. 
 

Deduzimos que: 

a. apenas a sentença I está correta. 

b. apenas a sentença II está correta. 

c. apenas a sentença III está correta. 

d. todas estão corretas. 

 

5. (CGE 2027) Assinale a alternativa que 

completa corretamente a seguinte frase:  

"Ele é avesso _______ tudo que diga 

respeito ________ trabalhos urgentes, porque 

é muito lento ________ suas ações, embora 

seja atencioso ______ quem o procura." 

a. a - a - em - com. 

b. à - a - com - com. 

c. de - à - com - para com. 

d. à - à - em - com. 

e. de - a - com - com. 

 

6. Complete com à, às, a, as, há. 

a. ___ menina estava acostumada ____ mentir. 

b. ____ várias maneiras de estudar: lendo, 

escrevendo, ouvindo. ____ melhor delas não é 

predeterminada, mas ____ leitura parece 

imprescindível. ____ vezes, porém, uma boa 

conversa muito nos ensina.  

c. ____ vezes o casal viajava ____ Europa. 

d. O novo horário das aulas será das 7h ____ 

13h, de segunda ____ sábado. 

h. Não saí ___ tarde porque vou sair ___ noite. 

i. Saí ____ pressas ____ procura de meu 

cachorro. 

j. ____ medida que escurecia, ____ crianças 

saiam da praça e iam ____ igreja. 

 

 

7. (CGE 2036) Assinale a alternativa em que o 

uso da crase está correto. 

 

a. Jamais me submeterei à um exame desse 

tipo. 

b. Os supermercados não vendem seus 

produtos à atacadistas. 

c. Sua objeção à meu projeto não fazia sentido. 

d. Garanto à você que os resultados serão 

satisfatórios. 

e. Aquele restaurante serve um frango à 

caçadora delicioso.  

 

 

8. (CGE 2016 adaptada) Assinale a alternativa 

que completa corretamente as frases quanto ao 

uso da crase. 

“Saiu de casa ____ sete horas da manhã ____ 

escondidas, só retornando ____ noite, 

dirigindo-se ____ casario abandonado.” 

 

a. ás - as - a - aquele 

b. as - às - à - àquele 

c. às - às - á - aquele 

d. as - às - a - aquele 

e. às - às - à – àquele 

 

 

9. (CGE 2013 adaptada) Assinale a alternativa 

em que o acento grave indica incorretamente o 

uso da crase. 

a. Quero ir à  praça bem bonita hoje.  

b. Entreguei todas as flores às  mulheres que 

estavam na festa.  

c. Em seu discurso, o homenageado dirigiu-se 

especialmente àqueles que, em passado 

recente, o haviam censurado. 

d. Chegou Basílio à casa, e atirou-se a chorar 

sobre a cama. 

e. O trem vai direto à casa do meu amigo. 

 

 


