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Atenção
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1. A única alternativa correta é: 

a. Ela não assiste à filmes de terror.

b. Eles começaram à discutir no meio da reunião.

c. O diretor se referiu à funcionárias mais antiga.

d. Não dei muita importância àquilo.

e. Iremos à Salvador nas férias.

2. A alternativa correta é: 

a. Dei cinco reais à uma mulher.

b. Refiro-me à uma questão qualquer da prova.

c. A reunião será à uma da tarde.

d. Eles creditaram o fracasso à uma funcionária da empresa. 

e. Encontrava-se presa à uma terrível melancolia.

3. Assinale a alternativa incorreta: 

a. Os documentos foram entregues a ele.

b. Os funcionários se referiram à uma causa específica.

c. A partir de hoje não seremos mais amigos.

d. Ele se comparou a alguém que sabe matemática.

e. Ele se referiu às pessoas de bom coração.

4. A única alternativa em que a ocorrência de crase está incorreta é: 

a. Tudo correu às mil maravilhas na festa.

b. Essa proposta convém à todos.

c. As lágrimas caíam uma a uma de seus olhos.

d. Eles caminharam rente à parede.

e. Escrevia à Machado de Assis.

EXERCÍCIOS
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1. Letra d 

Quando há a fusão da preposição “a” com a letra “a” do início do pronome demonstrativo 
“aquilo”, a crase é obrigatória. Na dúvida, troque o “aquilo” por “isto”, se o “a” continuar na 
frase, é porque a preposição é indispensável. Por exemplo: Não dei muita importância àquilo. 
/ Não dei muita importância a isto.

2. Letra c

Na frase em questão, o termo “uma” representa numeral indicando horas e não artigo indefi-
nido, por isso a ocorrência da crase é obrigatória.   

3. Letra b

Não ocorre crase antes de artigo indefinido, pois não existe contração da preposição “a” com 
o artigo indefinido “uma”. Correção: Os funcionários se referiram a uma causa específica.

4. Letra b

Não ocorre crase antes de pronome indefinido. Correção: convém a todos. 

5. Letra e

Quando a palavra “casa” vier determinada (casa dos avós), a crase é obrigatória. 

6. Letra c

Não ocorre crase antes de numeral (segundo – numeral ordinal). Correção: relegado a segundo 
plano. 

7. a. à / b. a / c. a / d. à / e. a 

8. Letra e

É o obrigatório o uso do acento grave nas loucões adverbiais femininas (fique bem à vontade)

Não ocorre crase entre palavras repetidas.

Não ocorre crase antes de palavra masculina.

Veio de Londres. Crase pra quê?

Não ocorre crase antes de verbo.

9. Letra d

A forma correta é pagamento à vista.

O termo “à vista” gera polêmica entre estudiosos da área, pois alguns acreditam que não ocor-
re crase nessa situação. No entanto, o acento grave é utilizado para que se tenha uma melhor 
compreensão durante a leitura, já que o termo “a vista” (sem o acento grave) é um substantivo 
feminino (= a visão).

Gabarito comentado



Todas as apostilas com
GABARITO COMENTADO

Clique aqui para conhecer nossa coleção de apostilas digitais!

NOVAS APOSTILAS!
TODO MÊS

www.linguaportuguesa.blog.br

Im
ag

em
 m

er
am

en
te

 il
us

tr
at

iv
a

APOSTILAS DIGITAIS

https://www.linguaportuguesa.blog.br/apostilas-exercicios
https://www.instagram.com/linguaportuguesa_/
https://www.facebook.com/linguaportuguesa07/
https://www.youtube.com/channel/UCYoOJ9ySEQcXHt2BP3VYSAg
https://www.linguaportuguesa.blog.br/
https://www.linguaportuguesa.blog.br/apostilas-exercicios

	Apostila Crase.pdf
	Anuncio LiguaPortuguesa-.pdf



