
Crase 
 

1. Indique as alternativas que mostram o sentido correto de cada frase. 
 

a) Bater a porta 
b) Bater à porta 
 
a) Cheirar a bebida 
b) Cheirar à bebida 
 
a) Pintar a mão 
b) Pintar à mão 
 
a) Chegou à noite 
b) Chegou a noite 

(  ) Jogar a porta de forma brusca, violenta. 
(  ) Dar leves batidas na porta para chamar alguém. 
 
(  ) Estar com cheiro de bebida. 
(  ) Aspirar uma bebida para sentir o cheiro dela. 
 
(  ) Pintar alguma coisa sem usar máquinas. 
(  ) Ficar com a mão pintada. 
 
(  ) Alguém chegou quando já era noite. 
(  ) A noite chegou. 

 

2. Assine as alternativas em que deveria ter aparecido o acento 

indicador de crase. 
 

a) Gostaria de dizer uma coisa a ela. 
b) Prefiro ter conversas cara a cara. 
c) Pedi a menina que não voltasse aqui. 
d) Voltei a estudar alemão. 
e) Disseram a nós que deveríamos esperar. 
f) Desejo boas-vindas a todas. 
g) Começou a chover no fim da tarde. 
h) Retornei a padaria para procurar minha carteira. 
i) Cheguei a pensar em me mudar. 
j) Estou disposto a ajudar se me pedirem. 
k) Quanto as cartas, peço que aguarde mais uma semana. 
l) Fomos a biblioteca, mas não entramos nada. 
m) Boa tarde a todos. 
n) Desejo um bom dia a você. 

 

3. Assinale as expressões em que o "a" deveria ter sido escrito com o 

acento indicador de crase. 
a) pagar a prazo 
b) pagar a vista 
c) escrever a lápis 
d) sujeito a guincho 
e) joias banhadas a ouro 
f) frango a passarinho 
g) estar a espera de alguém 
h) fazer as pressas 
i) estar a disposição 
j) ir as compras 

  



Respostas Comentadas 
 

1. a, b, b, a, b, a, a, b 

 

2. c, h, k, l 

 
a) Nunca acontece crase antes de palavras como ela, ele, você etc. 
b) Nunca acontece crase em expressões com palavras repetidas, como cara a cara, face a 
face etc. 
c) Sim, pois houve o encontro de dois “a”: pedir a alguém + a menina. 
d) Nunca acontece crase antes de verbos. 
e) Nunca acontece crase antes de palavras como mim, nós, você etc.  
f) Nunca acontece crase antes de palavras como todos, todas, vocês etc. 
g) Nunca acontece crase antes de verbos. 
h) Sim, pois houve o encontro de dois “a”: retornar a algum lugar + a padaria. 
i) Nunca acontece crase antes de verbos. 
j) Nunca acontece crase antes de verbos. 
k) Sim, pois houve o encontro de dois “a”: quanto a alguma coisa + as cartas. 
l) Sim, pois houve o encontro de dois “a”: ir a algum lugar + a biblioteca. 
m) Nunca acontece crase antes de palavras como todos, todas, vocês etc. 
n) Nunca acontece crase antes de palavras como ela, ele, você etc. 

 

3. b, g, h, i, j 

 
As demais alternativas não devem ter o “a” acentuado porque nunca acontece crase antes 
de palavra masculina. 
 
 

OBS.: “Crase” não é o nome do acento, mas sim o nome do processo de fusão de dois 

“a”, o que é indicado por meio do acento. É por isso que dizemos “não ocorre crase antes 
de palavras masculinas”, e não “não se usa crase”. 
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