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Crase 

 
 
     Leia um trecho do texto da Declaração dos Direitos da Criança: 

 

     
Observe: 
 
     direito à vida       direito a                  a vida (substantivo feminino) 

 
                                    preposição  +  artigo 
 
     Quando duas vogais a se fundem, temos uma crase. 
 
        

 
 
 

     A crase ocorre quando a preposição a se junta: 
      
     ● ao artigo a(s). 
     Exemplo: 
     "As crianças têm direito à educação gratuita." 
 
     ● aos pronomes demonstrativos aquele(s), aquela(s) e aquilo. 
     Exemplo: 
     Fui àquele cinema ontem. 
 
     Veja os principais casos em que ocorre crase: 
      
     ● antes de substantivo feminino precedido da preposição a e do artigo a; 
     Os alunos foram à escola de ônibus. 

 
 

Crase é a fusão de duas vogais iguais: a + a. 

Na escrita, indicamos a crase com o acento grave ( ` ). 



     ● antes de numeral que indica horas; 
     O museu está aberto para visitação das 9  às 18 horas. 
 
     ● antes de nomes de países e estados que admitem artigo feminino  a; 
     Vamos à Indonésia e  à Bahia. 

 
     ● antes de expressões femininas. 
     à direita, à esquerda, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, etc. 
 
 
     Veja alguns casos em que não ocorre crase: 

 
     ● antes de substantivos masculinos; 
     Fomos a pé até o parque. 
 
     ● antes de pronomes pessoais; 
     Entregarei o dinheiro a ela. 

 
     ● antes de pronomes demonstrativos; 
     Deram a esta atriz o papel principal da peça. 
 
     ● antes de verbos no infinitivo; 
     O lixo da escola será reciclado  a partir de amanhã. 

 
     ● antes de nomes de países e estados que não admitem artigo feminino e antes de nomes de 
cidades; 
     Vou a Portugal, a Rondônia e a Recife. 
 
     ● antes de nomes repetidos. 
     pouco a pouco, frente a frente, cara a cara, dia a dia, etc. 

 
 

Exercícios 
 
     1- Coloque o acento grave indicativo de crase onde for necessário: 
 
     a) Pedi uma informação à secretaria. 
 
     b) Para chegar ao parque, vire à direita. 
 
     c) Marcos foi à aula.  
 
     d) Amanhã iremos a Campinas. 
      
     e) O garçom levou o lanche à mesa dos clientes. 
 
     f) Compramos os móveis para pagamento a prazo. 
 
     g) Fui àquele teatro no sábado. 
 
     h) Os meninos foram à praça caminhando. 
 
     i) O teatro funcionará das 16 às 22 horas. 
 
     j) Pedi desculpa a você ontem. 


