


(Quadrix/CRECI - 5º Região (GO)/2018) 
01) Em relação ao uso da crase, analise a assertiva abaixo. 
Desculpe, eu só pensei que ia ser melhor se fosse a meia noite! 

Comentário: 
 
A crase deve ser usada antes da indicação de um horário ou de horas marcadas: 
 
Não consigo te encontrar às 20h. 
Que tal começar a festa às 21h? 
Sairei de casa à meia-noite. 
A sua consulta é à uma da tarde. 
O jogo do João é agora às 18h. 
 
Substitua o termo em questão por uma expressão masculina e se ao invés de "o" for necessário utilizar "ao" é 
caso de crase. 
 
Desculpe, eu só pensei que ia ser melhor se fosse à meia noite! 
 
Desculpe, eu só pensei que ia ser melhor se fosse ao meio-dia! 
 
Gabarito: Errado. 

(Quadrix/CONRERP 2ª Região/2019) 
02) Em relação ao uso da crase, analise a assertiva abaixo. 
O assunto, boca à boca, corria solto pela cidade. 

Comentário: 
 
É proibida a utilização da crase entre palavras repetidas. (cara a cara; frente a frente; lado a lado; dia a dia) 

Gabarito: Errado. 

(FCC/SEFAZ-SC/2018) 
03) O sinal indicativo de crase deverá ser mantido caso se substitua “economia mundial” por “uma 
economia globalizada” no segmento “integrar-se de forma dinâmica à economia mundial” (6º parágrafo). 

Comentário: 
 
Não será mantido pois, é proibida a utilização da crase antes de artigos Indefinidos como “um”, “uma”, “uns” 
e “umas”. 
 
Ex: José informou a um líder o ocorrido. 
                             Art. Ind. 
 
Ex: Isaias foi a uma festa. 
                     Art. Ind. 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/Prefeitura de Macapá - AP/2018) 
04) No segmento “sem se importar se pertencem à sua expressão e emoção” (3° parágrafo), a crase pode 
ser suprimida sem prejuízo da correção. 

Comentário: 
 

Crase Facultativa 

A crase será facultativa quando: 
 
* A preposição “a” vier depois da preposição “até”; 
 
Ex: Yuri irá até a classe de José. 
 
Ex: Yuri irá até à classe de José. 
 
* O artigo definido “a” vier antes do pronome possessivo adjetivo feminino; 
 



Ex: José refere-se a sua causa. (Facultativa) 
 
Ex: José refere-se à sua causa. (Facultativa) 
 
OBS: Se o pronome possessivo adjetivo feminino vier no plural acompanhado de preposição pedida pelo 
verbo e artigo no plural “as”, a crase é obrigatória. 
 
Ex: José refere-se às minhas palavras (Obrigatória) 
 
* O nome próprio de pessoa feminina e o verbo pedir preposição “a”. 
 
Ex: José responde à Maria. 
 
Ex: José responde a Maria. 
 
OBS: Caso seja um nome de uma pessoa famosa, não se usa crase, salvo se vier junto com um 
especificativo. 
 
Ex: Antônio referia-se a Clarice Lispector. 
 
Ex: Antônio referia-se à Clarice Lispector de O Lustre. 
                                                                   (Especificativo) 
 
OBS: Caso um adjetivo venha antes do nome próprio feminino, será possível a crase. 
 
Ex: Yuri referia-se à bela Clarice Lispector na biblioteca. 

 
Gabarito: Correto. 

(MPE-SC/MPE-SC/2019) 
05) O uso do acento indicativo de crase em “outorga maior estabilidade às relações deônticas” está correto 
por que a palavra estabilidade exige complemento iniciado por preposição. 

Comentário: 
 
...outorga maior estabilidade às relações deônticas... 
     VTDI        OD                       OI 
 
O verbo “outorgar” exige complemento iniciado por preposição “a”. 
 
Gabarito: Errado. 

(Instituto Legatus/Prefeitura de Matões - MA/2015) 
06) Em relação ao acento indicativo de crase, analise o trecho abaixo: 
[...] qualquer um que beber em um de 19 bares e restaurantes terá direito à corrida de Uber à casa. 

Comentário: 
 
[...] qualquer um que beber em um de 19 bares e restaurantes terá direito à corrida de Uber à (a) casa. 
 

Palavra Casa 

Palavra “casa” usada no sentido de deslocamento do “próprio lar” = Não usa crase. 
 
Ex: Vim de casa. / Vou a casa. (Própria casa). 
 
Ex: Vim da casa de Maria / Vou à casa de Maria. 
Ex: José volta a casa todos os dias (Casa de José) 
                   (para) 
 
Ex: José volta à casa de Maria (Casa de Maria) 
                  (Para a) 
 
OBS: Caso a palavra “casa” seja determinada, existirá crase. (Vem com letra Maiúscula). 
 



Ex: José informou à Casa que legisla o ocorrido. 
                      (Câmara ou Senado) 

 
Gabarito: Errado. 

(IDHTEC/Prefeitura de Itaquitinga - PE/2016) 
07) Em relação ao acento indicativo de crase, analise o trecho abaixo: 
“Doriva saiu e Milton Cruz fez às vezes de técnico até a chegada de Edgardo Bauza no fim do ano passado.” 

Comentário: 
 
“Doriva saiu e Milton Cruz fez às (as) vezes de técnico até a chegada de Edgardo Bauza no fim do ano passado.” 
 
O termo “as vezes” fica sem a crase, pois está no sentido de “substituir” outra “trocar”. 
 

Às Vezes 

Às vezes = Locução Adverbial Feminina de Tempo, significa ocasionalmente. 
 
Ex: Às vezes fico doente. 
 
As vezes = Momento específico; 
 
Foram raras as vezes em que José não o cantou. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/SEDF/2017) 
08) Atualmente há uma grande preocupação quanto à capacidade dessa ciência, criada pelos interesses 
do desenvolvimento e da exploração da natureza, de oferecer soluções para lidar com a crise ambiental, 
social e econômica. 
Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto CB2A1AAA, julgue o item a seguir. 
O emprego do sinal indicativo de crase em “à capacidade dessa ciência” (l. 1) é facultativo. 

Comentário: 
 
O termo “quanto” pede preposição “a” e o termo “capacidade” é feminino, pedindo artigo “a”. Com isso, a crase é 
obrigatória. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/SEDF/2017) 
09) Julgue o próximo item, referente a aspectos linguísticos do texto CB1A1AAA e à sua tipologia.  
A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se empregasse o sinal grave indicativo de crase no “a” em 
“fuja a determinações” (. 22 e 23). 

Comentário: 
 
É proibida a utilização da crase com o artigo “a”, no singular, antes de palavras no Plural. 
 
Ex: Assistimos a partidas espetaculares. 
 
OBS: Caso o artigo venha no plural ocorrerá crase. 
 
Ex: Assistimos às partidas espetaculares. 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PJC-MT/2017) 
10) E, nesse esboroamento da justiça, a mais grave de todas as ruínas é a falta de penalidade aos 
criminosos confessos, é a falta de punição quando ocorre um crime de autoria incontroversa, mas ninguém 
tem coragem de apontá-la à opinião pública, de modo que a justiça possa exercer a sua ação saneadora e 
benfazeja. 
A correção gramatical do texto CG1A1CCC seria mantida caso o acento indicativo de crase em “à opinião pública” 
(ℓ.3) fosse suprimido. 

Comentário: 
 



O verbo “apontá-la” exige complemento regido pela preposição “a” e o termo “opinião” é feminino, sendo 
antecedido pelo artigo “a”. Com isso, a crase é obrigatória. 
 
...apontá-la à opinião pública... 
     VTDI OD   OI 
 
Gabarito: Errado. 

 
 
 
 
 


