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Simulado de Português – Crase 
(CESPE/SLU-DF/2019) 

01) Ao ar livre, as pilhas, que alcançam um metro de altura, refletem os raios de sol de forma difusa e 
provocam um incessante piscar de olhos. 
Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto CB1A1-I, julgue o item seguinte. 
Sem prejuízo para os sentidos e para a correção gramatical do texto, a forma verbal “alcançam” (ℓ.1) poderia ser 
substituída por chegam à. 

Comentário: 
 
É proibida a utilização da crase antes de numeral referente a palavras masculinas. 
 
Chegam à (a) um metro de altura. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/CGM de João Pessoa - PB/2018) 
02) Acerca das propriedades linguísticas do texto precedente, julgue o item subsequente. 
No trecho “Diga não às ‘corrupções’ do dia a dia”, seria correto o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo 
“a” em “dia a dia”. 

Comentário: 
 
É proibida a utilização da crase entre palavras repetidas. (cara a cara; frente a frente; lado a lado; dia a dia) 
 
Ex: José estava cara a cara com Maria. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/MME/2013) 
03) A correção gramatical do texto seria mantida caso se inserisse o sinal indicativo de crase em “até as 
vinte e duas horas” (l.7) — até às vinte e duas horas. 

Comentário: 
 
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. 
  
Gabarito: Correto. 

(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) 
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* 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. 

(CESPE/BNB/2018) 
05) Sendo assim, precisamos aumentar ao máximo o balanço de situações apresentadas à máquina para 
não pesar um lado mais do que o outro, detalha. 
Julgue o próximo item, relativos aos sentidos e a aspectos linguísticos do texto 2A1-I. 
O emprego do sinal indicativo de crase em ‘à máquina’ (l.1) é facultativo; portanto, sua eliminação não prejudicaria 
a correção gramatical do trecho. 

Comentário: 
 
Sendo assim, precisamos aumentar ao máximo o balanço de situações apresentadas à máquina para não pesar um 
lado mais do que o outro, detalha.                                                         Prep. A + A subst. Feminino 
O termo “apresentadas” exige complemento regido pela preposição “a” e o termo “máquina” é feminino, sendo 
antecedido pelo artigo “a”. Com isso, a crase é obrigatória. 
 
 
Quem apresenta, apresenta a alguém. 
 

Nome Preposicionado (a) + Subst. Feminino 

Maria está imune à doença. 
                imune a + a doença. 

                                                                      Subst Prep. A + A subst. Feminino. 
 

José fez referência à novidade. 
              referência a + a novidade. 

                       Subst Prep. A + A subst. Feminino. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/DPU/2016) 
06) Acerca dos aspectos linguísticos e das ideias do texto acima, julgue o item seguinte. 
Seria mantida a correção do texto caso o trecho ‘para que seus direitos sejam garantidos’ (l. 31 e 32) fosse reescrito 
da seguinte forma: visando à garantia de seus direitos. 

Comentário: 
 
‘para que seus direitos sejam garantidos’ 
 
O termo “para que” é uma conjunção finalística. 
 
Visar: Ter por fim ou objetivo. 
 
   Prep. A + A garantia 
...visando à garantia de seus direitos. 
 
O verbo “visando” exige complemento regido pela preposição “a” e o termo “garantia” é feminino, sendo antecedido 
do artigo “a”. Com isso, a crase é obrigatória. 
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Gabarito: Correto. 

(CESPE/Instituto Rio Branco/2015) 
07) Com relação a aspectos gramaticais do texto acima, julgue (C ou E) o próximo item. 
Em razão do arranjo sintático na expressão “na geração anterior à nossa” (R.2), torna-se obrigatório o emprego do 
sinal indicativo de crase, apesar de esta preceder um pronome possessivo. 

Comentário: 
 
Caso o pronome possessivo seja substantivo (tendo a função de substituir um substantivo), a crase é obrigatória. 
 
Ex: Não deram opinião a/à minha questão, nem à sua. (Pronome “sua” substitui o termo “questão”). 
 
“na geração anterior à nossa” (Pronome possessivo substantivo “nossa” substitui o termo “geração”) 
  
Gabarito: Correto. 

(FCC/SEFAZ-SC/2018) 
08) 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. 

(Instituto Legatus/Prefeitura de Matões - MA/2015) 
09) 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. 

(CESPE/Caixa/2014) 
10) Com base nas informações veiculadas no texto acima, em sua estrutura e em seus aspectos gramaticais, 
julgue o próximo item. 
Seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse empregado o sinal indicativo de crase no “a” em “ligados a 
computação, informática, TI e análise de sistemas” (l.30-31). 

Comentário: 
 
Forma Correta: “ligados a computação, informática, TI e análise de sistemas” 
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A inserção de crase, em “a computação”, acarretaria erro em relação ao Paralelismo Sintático, pois as demais 
palavras da enumeração teriam que inserir a crase. 
 
Forma Correta: “ligados à computação, à informática, à TI e à análise de sistemas” 
 
Forma Errada: “ligados à computação, a informática, a TI e a análise de sistemas” 
 
Gabarito: Errado. 

 

https://quebrandoquestoes.com/

