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QUESTÕES DE CRASE

CRASE INCORRETA
1. A crase foi utilizada incorretamente em:
a) Ela está à procura de ajuda.
b) Saímos às quatro horas.
c) José perdoou à mulher.
d) Assisti àquele filme.
e) Estou disposto à perdoar.
Comentário: Não se emprega a crase antes de verbo no
infinitivo, uma vez que o “a” é meramente um preposição,
isto é, não há união de preposição mais artigo.
2. Assinale a alternativa em que a crase foi utilizada
INCORRETAMENTE:
a) O desrespeito em relação às pessoas da terceira idade
é grande.
b) Não deixe seu idoso isolado e sem nenhuma tarefa à
realizar.
c) Às vezes, reconheço a importância.
d) Estamos à espera de socorro.
e) Fui ao colégio às oito horas.
Comentário: Não se emprega crase antes de verbos no
infinitivo, isto é, verbo que terminem em “r”.
3. Assinale a afirmativa em que o uso da crase
apresentase INCORRETO:
a) Eu me referi à aluna.
b) Eles chegaram à noite.
c) Ela está à procura de ajuda.
d) Vou à Argentina no próximo mês.
e) Estou aqui desde às sete horas.
Comentário: Muito cuidado, nem sempre se emprega a
crase antes de horas. Não se emprega crase após
preposição “desde” mesmo que esteja diante de uma
expressão de horas.
4. Assinale a alternativa em que o uso da crase encontrase
INCORRETO:
a) Não assisto à filme de aventura.
b) Deram emprego àquela senhora.
c) Ela agia às escondidas.
d) Assistiam àquela novela.
e) Vou à Itália.
Comentário: Não se emprega a crase antes de palavras
masculinas: “filme”.
5. Foi usado INCORRETAMENTE o acento grave, indicador
da crase:
a) As leis penais acarretam danos à sociedade brasileira.
b) O rapaz foi o primeiro à fazer uma acusação ao sistema
penitenciário.
c) Todos ficam à espera de mudanças nas leis penais.
d) As pessoas dirigiramse à diretora da instituição.
e) O artigo faz referência às leis que trazem benefícios
àqueles crimes bárbaros.
Comentário: Não se emprega crase antes de verbo no
infinitivo, isto é, verbos terminados em “r”.
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6. Assinale a alternativa em que o uso da crase encontrase
INCORRETO:
a) Ficamos frente à frente com a crise.
b) Ele chegou à uma hora em ponto.
c) Eles andavam às pressas.
d) Voltamos cedo à casa do político.
e) Assisti àquele filme sobre a destruição da natureza.
Comentário: Não se emprega crase entre palavras
repetidas, tais como: “dia a dia, frente a frente, face a
face...”.
7. Assinale a alternativa em que o uso da crase encontrase
INCORRETO:
a) Retornamos às praias.
b) Chegaram à noite.
c) Não assisto à filme de comédia.
d) Às famílias não resta outra opção.
e) Aspiro àquela vaga.
Comentário: Não se emprega crase antes de palavra
masculina. Para ocorrer a crase, deve haver palavra
feminina.
8. Não deveria haver sinal de crase:
a) Comprei uma casa à beiramar.
b) Teremos de sair à noitinha.
c) Teremos de ficar à espera.
d) À nosso juízo não há nada errado.
Comentário: Não se emprega crase antes de pronome
possessivo masculino “nosso”.
9. Assinale a alternativa em que o uso da crase está
incorreto:
a) A carta é semelhante àquela que vi.
b) Assinou o contrato à lápis.
c) Fui à feira na terçafeira.
d) Viajamos à Bahia.
Comentário: Não se usa crase antes de palavra masculina:
“lápis”, pois não aceita o artigo definido "a".
10. Assinale a frase que contém erro:
a) Paguei à cabeleireira.
b) Fizemos um churrasco à gaúcha.
c) Vou a Porto Alegre.
d) Comemos bife a milanesa.
Comentário: Deveria haver crase já que apresenta ideia de
“moda”: “Comemos bife à moda milanesa.”
11. Assinale a frase que está incorreta:
a) Ele vive às custas do pai.
b) O professor age sempre às claras.
c) Sairei às três horas.
d) Não te conto às vezes que viajou.
e) Examinou o doente às pressas.
Comentário:“as vezes” completa o verbo, fazendo papel de
objeto direto. Portanto, o verbo não pede preposição.
12. A frase em que a crase está usada incorreta:
a) A mulher à que me refiro foi atendida.
b) Doaram os livros àqueles homens.
c) Disseram às suas amigas que viria.
d) Mostravase sensível às decisões.
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Comentário: Basta trocar a palavra “a mulher” por outra
masculina; caso a preposição “a” aceite a troca pela
preposição “ao”, empregaremos a crase: “O homem a que
me refiro...”. Note que não aceitou a preposição “ao”, por tal
razão não cabe a crase.
13. Assinale a alternativa em que o acento indicador de
crase esteja errado:
a) Teoria e prática devem andar aliadas uma à outra.
b) Trabalha 45 horas por semana, de segunda à sábado.
c) Foi até à cidade mais próxima, onde conseguiu ajuda
médica.
d) A empresa funciona das 8 às 18 horas, da segunda à
sextafeira.
Comentário: Não há crase, já que o termo “sábado” é uma
palavra masculina. Além disso, por uma questão de
paralelismo: Se houver a preposição “de”, não haverá
crase; se houver “da", crase haverá: Da segunda à sexta.
14. Assinale a opção em que o uso do acento grave esteja
incorreto:
a) A leitura é igual à que foi publicada.
b) Obedeço à qualquer sinalização.
c) Fomos à casa de minha sogra.
d) Comunicamos o fato às alunas.
Comentário: Não se emprega crase antes de pronomes
indefinidos: qualquer, todos, nada, alguém, tudo, ninguém...
CRASE CORRETA
15. O acento indicativo de crase está correto em:
a) Saíram de casa às sete horas.
b) À cada momento, examinavam tudo.
c) O casal chegou à pé ao local.
d) À partir da sua prisão, nada falaram.
e) Pedimos à Vossa Excelência que analise.
Comentário: Empregase, normalmente, crase nas
locuções adverbiais de tempo, ou seja, quando se trata de
horas. Exceto após preposição: após as 10h, durante as
10h..
16. Assinale a alternativa em que o uso da crase está
correto:
a) Compramos à obra por um ótimo.
b) Referiuse à leitura de poemas.
c) Obrigaramme à ler aquelas crônicas.
d) Foi à uma conhecida feira de livros.
e) Foram à Paraty para conhecer você.
Comentário: O verbo “referiuse” pede objeto indireto, ou
seja, um complemento com preposição. Portanto,
empregouse a crase, respeitando a regência do verbo.
Basta também fazer a troca do feminino por outro termo
masculino: “Referiuse ao homem”.
17. O emprego do acento indicativo da crase está correto
na seguinte frase:
a) Há exames destinados à cardíacos.
b) Quando o paciente necessita, pede auxílio à
enfermagem.
c) O questionário é entregue à cada um dos internos.
d) Obedeci à seu pedido, de pronto.
e) Os jovens vão à festas todos os finais de semana.
Comentário: Quem pede auxílio, pede auxílio a alguém;
note que o verbo pede a preposição, isto é, o “a” deverá ser
craseado, pois se encontra antes de palavra feminina. Os
demais casos são proibidos.
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18. Analise as frases abaixo em relação à utilização da
crase e assinale a correta:
I  Ele está disposto à trabalhar.
II  Irei à casa de meu pai.
III  Inundou a cozinha, gota à gota.
a) Somente I está correta.
b) I, II e III estão corretas.
c) Somente II está correta.
d) Somente III está incorreta.
Comentário: I. Não se emprega crase antes de verbo no
infinitivo. II. A palavra “casa” está determinada, por isso o
uso de crase. III. Não se emprega a crase entre palavras
repetidas.
19. Analise as frases abaixo em relação à utilização da
crase e assinale a correta:
I  Pintava quadros a óleo.
II  Ele foi à cidade de Franco da Rocha prestar um
concurso.
III  Dirigime àquele Senhor com respeito.
a) Somente II está correta.
b) Somente I está incorreta.
c) I e II estão corretas.
d) Todas estão corretas.
Comentário: I. “óleo” é uma palavra masculina. II. Ele foi ao
local prestar um concurso Basta trocar por masculino para
saber se há crase. III. Basta trocar pelo “ao”: Dirigime ao
Senhor com a educação necessária.
20. O acento grave está empregado de acordo com a
normapadrão:
a) O velho deu à informação errada.
b) O rapaz disse à todos o que sabia.
c) Ele trouxe o carro à Copacabana.
d) O açougue fica à direita da farmácia.
e) O motorista seguiu à sinalização.
Comentário: Ocorre crase antes das locuções prepositivas,
tais como: “à esquerda de, à espera de, à procura de, à
beira de".
21. O sinal de crase é necessário em:
a) A venda de computadores chegou a reduzir o preço do
equipamento.
b) Os atendentes devem vir a ter novo treinamento.
c) É possível ir as aulas sem leválo.
d) Não desejo a ninguém uma vida ruim.
e) A instrutora chegou a tempo para a prova.
Comentário: O verbo “ir” pede adjunto adverbial de lugar
seguido de preposição. Basta também trocar o termo “as
aulas” por uma expressão masculina: É possível ir ao
evento.
22. Marque a opção em que a crase foi empregada
CORRETAMENTE:
a) Levamos entusiasmo à essa reunião.
b) Isto me levou à uma solução inédita.
c) Falamos apenas àquelas pessoas.
d) Refirome à questões anteriores.
Comentário: Quando houver “àquelas”, basta trocar por “a
estas” para realmente ver se há ou não crase: Falamos
apenas a estas pessoas...
23. Assinale a única opção em que o uso da crase está
correto:
a) "O crack provoca sensação semelhante à do baque...".
b) "subi às escadas...".
c) "um dos primeiros à passar foi ele...".
d) "viemos apelar para à sua boa vontade...".
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Comentário: Antes da preposição “de” se o “a” substituir
algum termo na frase e a regência pedir a preposição,
haverá crase. Note que o termo “semelhante” pede a
preposição “a”, e o “a” faz referência ao termo “sensação”.
24. Observando as palavras destacadas, é CORRETO
afirmar que estão corretas:
I. Cheguei a casa da sogra à noite.
II. Fale à tal pessoa que isso foi em vão.
III. Ele se referia à vitória de João, não à sua.
a) I e II, apenas
b) I, II e III
c) I e III, apenas
d) II e III, apenas
Comentário: I. Quando as palavras “casa, terra, distância”
vierem determinadas ou especificadas, haverá a presença
do acento grave; note que a “casa” está determinada pela
expressão “da sogra”. II. Empregouse a crase respeitando
a regência do verbo “falar” e podese empregar crase antes
do pronome demonstrativo “tal". III. É obrigatório o uso de
crase antes dos pronomes possessivos femininos quando
estes forem pronomes substantivos e a regência pedir a
preposição “a”.
25. A crase foi usada de forma correta:
a) Eles estavam dispostos à muitas concessões.
b) A atenção às nossas propostas acabou.
c) Durante a visita, ele se referia à nós.
d) À partir das considerações propostas, saímos.

Comentário: Usouse a crase, pois o termo “à firma” exerce
a função de objeto indireto por está completando o verbo
“encaminhar”. Os demais casos são obrigatórios.
MESMA RAZÃO
29. "Fiz referência à menina que estava ali.” Usouse a
crase pela mesma razão.
a) A pipa d’água supria à carência dela.
b) Vínhamos pagando à conta d’água.
c) O preço era referente à necessidade.
d) O registro não deixa à água correr.
e) Entregava a água à preço barato.
Comentário: “à menina” exerce função de complemento
nominal, já que completa ao termo “referência”, ocorrrendo
a mesma regra em "referente à necessidade". Nos demais
casos, é proibido o acento grave.
30. ...explicava à professora de português tudo. Assinale a
alternativa em que também deve ocorrer o acento grave
indicador da crase pela mesma razão:
a) Ficamos à espera de você na festa.
b) A empresa estava à beira da falência.
c) Eles não fazem referência à menina.
d) O pai pediu à garota o que faltava.
e) O diretor recorreu à minha amiga.

Comentário: O termo “atenção” pede a preposição “a”,
ocorrendo a fusão de preposição mais artigo. Basta trocar a
palavra “às nossas propostas” por um termo masculino “aos
nossos problemas”.

Comentário: Ocorreu a crase, porque houve a fusão da
preposição e o artigo feminino. Note que também a crase
se deu por se tratar de um objeto indireto, termo que
completa o verbo por meio de uma preposição.

26. A crase foi usada adequadamente em:
a) As informações às quais as mulheres se referiam eram
verdadeiras.
b) Só me irá receber à partir das 8h.
c) Recorreuse à Vossa Senhoria ontem.
d) Distribuí o livro à qualquer aluna.

31. Empregouse a crase pela mesma razão que na frase:
"Maria foi até a praia."
a) Estou à procura de ajuda.
b) Fomos à feira.
c) Fui à sua cidade.
d) Ela agia sempre às escondidas.
e) Estávamos à beira da lagoa.

Comentário: Basta trocar o termo feminino “as
informações” por outro masculino: “Os problemas aos quais
as mulheres se referiam...” Sempre que ocorrer a presença
da preposição “aos” antes do pronome relativo “qual”,
empregaremos a crase.

Comentário: Empregouse a crase por ser um caso
facultativo, o que ocorre também antes dos pronomes
possessivos femininos "sua, tua, minha, nossa, vossa +
substantivo feminino".

27. Assinale a alternativa correta:
I. Você deu parabéns à Sua Excelência?
II. Vendemos à prazo todas as coisas.
III. Só prestei atenção à notícias boas.
a) se apenas o item I estiver correto
b) se apenas o item II estiver correto
c) se apenas o item III estiver correto
d) se nenhum dos itens estiver correto
Comentário: I. Não se emprega crase antes de pronomes
de tratamento: Vossa Excelência, Sua Excelência… II. Não
se emprega crase antes de palavra masculina “prazo”. III.
Não se emprega crase quando o “a” estiver no singular e o
substantivo estiver no plural.
28. O acento grave, indicador de crase, está empregado
CORRETAMENTE em:
a) Encaminhamos os pareceres à Vossa Senhoria e não
tivemos resposta.
b) A nossa reação foi deixálos admirar à belíssima
paisagem.
c) Rapidamente, encaminhamos o produto à firma
especializada.
d) Todos estávamos dispostos à aceitar o seu convite.
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32. Assinale a alternativa em que a crase foi aplicada pela
mesma razão da frase: " À beira da praia, ele ficou o dia
todo."
a) Houve um baile à fantasia.
b) Comprou tudo à vista.
c) Mandou o marinheiro à terra.
d) Entrou à esquerda do pai.
Comentário: Empregouse a crase por ser uma locução
prepositiva feminina "à beira de", o que ocorre também em
"à espera de". Lembrese de que a locução prepositiva é
forma por " a + substantivo feminino + de".
33. Assinale a opção em que o uso do acento grave se dá
pela mesma regra de "Ela, às vezes, estuda português.":
a) Saiu às 18h para a festa.
b) Obedeço às ordens da professora.
c) Fomos à casa de minha sogra.
d) À medida que aprendo, fico mais feliz.
Comentário: A expressão "às vezes" é uma locução
adverbial feminina de tempo; ocorre a mesma regra em "às
18h", já que se trata de uma locução adverbial de tempo.
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34. Usouse a crase por se tratar de uma fusão de
preposição com um pronome.
a) A destruição das florestas é uma agressão à natureza.
b) Refirome às que não compareceram.
c) Já expliquei esse assunto à menina.
d) Às vezes, penso em você.
e) O exame começou às oito horas.
Comentário: A crase é a fusão de dois "as = a + a", sendo
o primeiro preposição e o segundo artigo definido; todavia é
possível a fusão de preposição + pronome = a + aquela(s).
Note que há um pronome "Refirome a + aquelas que...".
35. Assinale a opção em que deve ocorrer o acento
indicativo de crase, como ocorreu em “trazer à tona”.
a) Ele deve ser tomado gota a gota.
b) Respondi a todas perguntas.
c) Estava disposto a colaborar.
d) Saímos as pressas.
e) Referiramse a nós ontem?
Comentário: “à tona” é uma locução adverbial feminina
assim como a expressão “às pressas”. Lembrando que não
há crase entre palavras repetidas, antes de plural, verbo no
infinitivo, antes de pronome oblíquo.
36. Identifique a alternativa que apresenta uma locução
adverbial feminina e que por este motivo recebeu o acento
grave indicador da crase:
a) Dou seta à esquerda.
b) Refirome à Avenida 23 de Maio.
c) Tenho “amor” às filas quilométricas.
d) Respondi à pergunta da jovem.
e) Ele disse à garota recém chegada.
Comentário: Empregase crase antes das locuções
adverbiais femininas: à noite, à tarde, às vezes, às pressas,
às claras, à esquerda, à direita...

39. I. Partiram dali ____ uma hora.
II. A notícia foi publicada ____ cinco anos.
III. Isso aconteceu ___ cinquenta metros.
a) a, há, a
b) há, a, a
c) há, a, há
d) a, a, há
e) há, há, a
Comentário: Não se emprega a crase após os advérbios
“dali, daqui”; empregase o “há” já que se trata de tempo
passado; empregase o “a” quando se remete a ideia de
distância ou espaço.
40. ___ medida que o tempo passava, ela ficava mais
nervosa,
___espera
de
uma
intuição
que__levasse___fazer__ escolha.
a) À – a – a – a – a
b) À – à – a – a – a
c) A – à – a – à – a
d) A – a – à – a – à
e) A – a – a – à – a
Comentário: Empregase crase nas locuções conjuntivas:
“à medida que, à proporção que”; empregase a crase nas
locuções prepositivas femininas: “à espera de, à procura
de”; não se emprega a crase, pois se trata de um pronome
oblíquo que equivale ao pronome reto “ela”; não se
emprega a crase antes de verbo no infinitivo; “a decisão”
faz papel de objeto direto, logo não há crase.
41. Os incêndios florestais que ocorrem ___ partir de
agosto caminham em direção ___ grandes cidades e
tendem ___ se alastrar pela região.
a) a – às – a
b) a – as – a
c) à – às – a
d) à – às – à
e) à – as – à

COMPLETAR
37. ___mais de meio século se iniciou a indústria petrolífera
no Brasil.______partir de então, muitas pessoas tendem
_______pensar que o petróleo aqui encontrado
pertence___nação brasileira.
a) Há – A – a – à
b) Há – À – à – à
c) Há – À – a – à
d) À – A – à – a
e) À – A – a – a
Comentário: Empregase o “há”, pois apresenta ideia de
tempo passado; não se emprega a crase antes de verbo no
infinitivo “partir – pensar”; uma coisa pertence “à outra”,
logo o termo “nação" virá precedido de crase.
38. ____ dois anos foi criado, na região de Irapé, um
projeto de cursos, para dar capacitação profissional ____
pessoas que quisessem ter uma ocupação, como Maria
Rodrigues, que aprendeu ____ fabricar queijos. A opção
que preenche corretamente as lacunas é:
a) Há – às – a
b) Há – às – à
c) Há – as – a
d) Á – as – a
e) À – as – à

Comentário: Não se emprega a crase antes de verbo no
infinitivo; “às grandes cidades” exerce função de
complemento nominal, por isso deve ocorrer a crase; não
se emprega a crase antes de pronomes.
42. “Não vai ___ recepções, ___ festas, nem ___ reuniões
escolares.”
a) a, a, a
b) à, à, à
c) à, a, à
d) à, à, a
e) a, à, à
Comentário: Não se emprega a crase antes de palavras no
plural, a não ser que o “a” também esteja no plural. Nesse
caso, ocorre apenas preposição.
43. “O sítio fica ______ esquerda de quem desce a rua,
______ três quadras da avenida principal.”
a) à – à
b) à – a
c) a – a
d) a – à
Comentário: Empregase crase nas locuções prepositivas
femininas “à esquerda de, à espera de, à procura de”; e
empregase o “a” quando apresenta ideia de espaço,
distância.

Comentário: Empregase “há”, já que apresenta ideia de
tempo passado; na segunda lacuna, basta fazer a troca por
outra palavra masculina: “Dar capacitação profissional aos
homens”; na terceira lacuna, não há crase, pois é proibido
usála antes de verbo no infinitivo.
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44. A ciência produz resultados passo ...... passo, como se
fosse um quebracabeça ...... ser devidamente montado,
para chegarse ...... confirmação de uma hipótese qualquer.
As lacunas da frase acima estão corretamente preenchidas,
respectivamente, por:
a) à − à − a
b) a − a − à
c) a − à − à
d) à − à − à
e) a − a – a
Comentário: Não se emprega crase entre palavras
repetidas “passo a passo”; não se usa crase antes de verbo
no infinitivo “ser”; o verbo pede adjunto adverbial com
preposição, logo o “a” recebe o acento grave. Caso tenha
dúvida, basta usar a tática da troca: Chegarse ao
problema.
45. Urologistas têm se dedicado ...... investigar o que muda
no cérebro ...... medida que envelhecemos; segundo alguns
estudos, a aptidão da memória para resgatar informações
abstratas diminui, enquanto a propensão ...... divagar
aumenta.
a) a  a  a
b) a  à  a
c) à  a  à
d) a  à  à
e) à  à  à
Comentário: Não se emprega crase antes de verbo no
infinitivo “investigar, divagar”; empregase a crase nas
locuções conjuntivas “à medida que, à proporção que”.
46. Cientistas em todo o mundo dedicamse ...... pesquisas
com célulastronco, destinadas ...... combater certas
doenças degenerativas, que trazem sofrimento ...... uma
grande parte da população.
a) à  a  a
b) à  à  a
c) a  a  a
d) a  à  à
e) a  a  à
Comentário: Não há crase quando não houver
concordância entre o “a” e a palavra posterior “pesquisas”,
nesse caso, o “a” é meramente uma preposição; não se
emprega crase antes de verbo no infinitivo “combater”; não
há crase antes de artigo indefinido “um, uma”.
47. I. O cheque foi descontado ____ mais de uma semana.
II. O jornalista se refere ____ sua filha e não ____ Vossa
Excelência.
III. O aeroporto fica ____ mais de uma hora do centro da
cidade.
a) há – à – a – há
b) há – a – a – a
c) a – à – a – a
d) à – à – à – à
Comentário: O primeiro caso tratase de “há”, já que
apresenta ideia de tempo passado; no segundo caso é
facultativa a crase por estar antes de pronome adjetivo
feminino no singular, e não há crase antes de pronome de
tratamento “Vossa Excelência"; no último caso, devese
empregar o “a” quando houver ideia de espaço.

c) As viagens à Lua foram interrompidas.
d) Os cientistas se referiram à influência que a Lua exerce
sobre a Terra.
e) A Lua que vemos brilhar, à noite, no céu, possui
propriedades incontáveis.
Comentário: A crase é facultativa em três casos: antes de
pronomes possessivos adjetivos femininos no singular;
após a preposição “até”; antes de nomes de “mulheres”.
Lembrese de que se deve analisar também a regência do
verbo.
49. Assinale a afirmativa em que o uso da crase é
facultativo:
a) Sairei às duas horas da tarde.
b) Refirome à Carla Regina.
c) À medida que o tempo passa, fico rico.
d) Chegamos cedo à casa de meu pai.
e) Temos amor à arte.
Comentário: A crase é facultativa antes de nomes de
mulheres. Nos demais casos, são todos obrigatórios.
50. O acento da crase é facultativo em:
a) “...o índio gigante confere às suas galinhas...”
b) “Criado à base de boa alimentação...”
c) “... a produção de pequenos plantéis pode atender à
demanda.”
d) À noite as galinhas ficam presas.
e) Aquele fazendeiro se dedica à sua criação de galos
reprodutores.
Comentário: Muito cuidado, pois a crase só é facultativa
antes dos pronomes possessivos femininos, no caso do
pronome no plural, a banca considerou como obrigatório.
51. O uso do acento indicativo de crase é facultativo na
seguinte afirmativa:
a) A inovação tecnológica melhora a energia.
b) A economia aumentou a noite.
c) Obedeço a minha mãe.
d) Ficamos frente a frente pela manhã.
e) As vezes, reciclar o lixo e complicado.
Comentário: A crase é facultativa antes de pronomes
possessivos femininos adjetivos: sua, tua, minha, nossa,
vossa.
52. Assinale a afirmativa em que o uso da crase é
facultativo:
a) Eles chegaram às pressas.
b) Estou disposto à continuar.
c) Patrícia se referiu à apostila.
d) Se entregar a gula não interessa à ela.
e) Obedeço à minha nutricionista.
Comentário: A crase é facultativa antes de pronomes
possessivos femininos: "sua, tua, minha, nossa, vossa"
quando estiverem ao lado do substantivo. Nas letras “a, c”,
o acento grave é obrigatório; já nas letras “b,d” são
proibidas.

CASOS FACULTATIVOS

53. Assinale a frase em que o uso do acento indicador de
crase não é facultativo:
a) Diga a sua tia a verdade.
b) Ele cheirava a gasolina.
c) A Maria eu dedico esta rosa.
d) Falei a outra mulher.

48. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase
é facultativo:
a) “... só puderam se desenvolver na Terra graças à nossa
grande lua...”
b) “... planetas semelhantes à Terra e com vida...”

Comentário: A crase é facultativa antes de pronomes
possessivos femininos “sua, tua, minha, nossa, vossa”;
quando apresenta duplicidade, “cheirar” pode ter dois
sentidos pelo contexto; antes de nomes de mulheres.
Empregase a crase antes do pronome indefinido “outra”,
basta fazer a troca: “Falei ao outro homem.
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Tenha acesso aos nossos e-books completos
(Boleto ou Cartão de crédito)

POR QUE VOCÊ APRENDERÁ PORTUGUÊS?
Veja dezenas de pessoas que estudaram com o Professor Leo e aprenderam muito mais.
Esses comentários estão no facebook!
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Veja dezenas de pessoas que estudaram com o Professor Leo no youtube!
AGORA SÓ DEPENDE DE VOCÊ!
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VEJA O NOSSO ÍNDICE DE APROVAÇÃO NOS VÍDEOS, IMAGINE TENDO ACESSO AO
CONTEÚDO TOTALMENTE EXCLUSIVO! 97% DE APROVAÇÃO QUANTO À DIDÁTICA!
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VEJA O NOSSO ÍNDICE DE APROVAÇÃO NOS VÍDEOS, IMAGINE TENDO ACESSO AO

CONTEÚDO TOTALMENTE EXCLUSIVO! 95% DE APROVAÇÃO QUANTO À DIDÁTICA!
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ISSO É O QUE FAZEMOS! AO ASSINAR NOSSOS CURSOS, VOCÊ TERÁ TODO SUPORTE
DURANTE O PERÍODO E FICARÁ BASTANTE SATISFEITO COM NOSSO TRALHO.
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LEIA MAIS PESSOAS COMO VOCÊ QUE ESTÃO FELIZES COMO NOSSOS CURSOS E
MATERIAIS. NÃO PERCA TEMPO E FAÇA PARTE DA NOSSA PLATAFORMA!

1. "Boa noite! Os produtos do professor Leo são ótimos, os materiais bem explicativos,
aulas bem objetivas com uma excelente didática. As aulas estão ajudando-me muito, pois
aumentei meu índice em Português e pretendo gabaritar provas. Obrigada professor.
Estudem com o melhor!" Meury Vieira Salvador - Bahia
2. "Bom dia, boa tarde e boa madrugada. Meu nome é Jônatas, moro em RondôniaPorto Velho. Venho agradecer ao Professor Leo e as pessoas que ajudam ele nesse
trabalho. Há poucos messes comprei o livro (Macetes e Dicas de Português), gostei muito
dessas dicas. Me ajudou bastantes nas provas da escola e testes de vestibulares. Apoio
seu trabalho e fico feliz pela sua dedicação em nos ajudar."
3. "As aulas do professor Léo são um luxo!!! Estudei pelos videos postados na internet e
consegui passar no concurso publico da Universidade Federal do Tocantins. Lucinéia
Medrado de Souza Porto Nacional-Tocantins"
4. "Na internet, me
deparei com diversas aulas de português e, sem dúvida, a
objetividade e didática do Professor Leo, aliadas ao material utilizado, foi o melhor que
encontrei. Por isso, recomendo que assistam às suas aulas no youtube e adquiram o
material disponível. Com certeza, o aprendizado será facilitado." Carla Teixeira.
5. "Adoro as aulas do professor Leo, são claras e bem objetivas, ótimas para quem está
estudando para concursos públicos." Rita J. Pinheiro - Porto Alegre/RS
6. "Meu nome é Maysa, moro em Anchieta, RJ. Comprei os dvds do professor Leo e um
de seus livros. Tenho gostado muito, pois ele está me ajudando a entender melhor a
gramática, além de dicas sobre como redigir bem uma redação. Indico para todos."
7. Excelente material didático! PROFESSOR altamente qualificado na arte de ensinar e
com método de fácil raciocínio. JOSÉ, RIO DE JANEIRO, SÃO GONÇALO.
8. "Excelente material para o meu estudo, principalmente o manual de português para o
concurso juntamente com 200 dicas e macetes. Ressalto ainda que o professor Leo tem
uma ótima didática para ensinar. Que Deus continue abençoando a sua vida e de seus
familiares." Francisco Afonso - Guaratinguetá
9. "Boa noite, professor! O seu material é o melhor que já vi.Tem muitos exercícios para
ficar bem treinado. Com esse tipo de material, já consigo entender os exercícios. Muito
obrigado pelo material." De seu aluno Marcelo Novaes
10. "Os cursos do Prof. Leo, são excelentes e de ótima qualidade. Recomendo-os a quem
se interessar fazer. Eu comprei alguns DVDS e também fiz aulas de redação onde obtive
respostas e suportes necessários. Parabéns prof. Leo, que Deus continue a te abençoar
sempre." Lázara I. Santana Cardoso -São José do Rio Preto- S/P
11. "Antônio Doniseti, sou do estado de São Paulo e acho o professor Leo excelente
no modo de explicar bem como os materiais gratuitos que ele dispõe na internet."

www.portuguesplay.com.br

8

12. "Boa noite, meu nome é Telma moro em Realengo no RJ, gostaria de parabenizar o
prof. Leo pela qualidade de suas aulas e pela vocação que tem para explicar matérias
com entusiasmo e simplicidade, tornando um grande sucesso cada conteúdo, indicaria
com certeza todos os seus produtos didáticos, pois são objetivos, e tem somente uma
finalidade....a satisfação do aluno. Um abraço."
13. "Estou muito satisfeito com o material utilizado no curso. Tenho plena convicção de
que os métodos utilizados pelo Prof. Leo estão influenciando o meu aprendizado.
Recomendo e tenho a certeza de que irão gostar." Hermes Ricardo Ferreira da Silva RJ
14. "Olá, eu sou Clécio Grilo, moro em Parnamirim/RN e venho por meio deste e-mail,
indicar o curso do professor Leo, eu fiz e aprovei, venho estudando para concursos e as
videoaulas me ajudaram bastante, o professor Leo usa uma didática muito boa e de fácil
compreensão, um excelente curso de português, as apostilas altamente explicativas que
tiram por completo todas as nossas dúvidas. Por isso indico a você que vem estudando
para concursos e o ENEM, garanto que agora você não terá mais dúvidas no português,
vale a pena conferir!Estudando com o professor Léo consegui ser aprovado no concurso
da Prefeitura de Tacima/PB e estou me preparando para o da PM de Parnamirim/RN."
15. DANIEL FERREIRA BRITO- PAULO AFONSO/BA "O material e de ótima importância
para os nossos estudos. Todo o material é atualizado. Gostei muito!
16. Rozeli de Melo-Ribeirão Preto-SP "Bom dia! Só passei a compreender e gostar de
português, depois que conheci a didática do professor Leo! ele é demais!!!! Obrigada!!!"
17. "Os produtos do professor Leo são muito bons! Ajudaram-me e ajudam-me muito. O
Leo tem uma excelente didática e suas explicações são de fácil compreensão, por isso eu
recomendo seus materiais." Maria Francisca - Guarujá - SP
18. "Os produtos são ótimos. Metodologia também ótima, em fim, recomendo quem
deseja fazer um ótimo curso de português." José Figueiredo de Bem - Florianópolis Santa Catarina
19. Viviane, Petrópolis-RJ "Os produtos e didática do Professor Leo são ótimos, eles
têm sido de grande ajuda para mim. Eu já fiz outros cursos on-line até muito conhecidos
no meio digital, mas do Prof, com certeza supera os outros por ter uma linguagem de fácil
compreensão. Eu, certamente indico esse curso. Um grande abraço, Prof."

Esses foram apenas alguns comentários de milhares de nossos alunos. Isso
é para que você veja que pode ser o próximo e aprender português de forma
clara e objetiva.
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