
20 Uso do acento indicativo de crase (VI) 

 

  

A PERGUNTA DA VEZ 

Que casos de uso do acento indicativo de crase eu posso considerar como especiais? 

 

UMA GOTA DE GRAMÁTICA 

Podemos especificar alguns casos realmente especiais: 

 

1) Antes das palavras moda ou maneira, de forma explícita ou implícita. 

Ex: Ele escreveu à Machado de Assis (à moda, ao estilo). 

      Comeu bacalhau à Gomes de Sá (à maneira, à moda). 

 

2) Nas expressões adverbiais de modo e tempo: às claras, às suas expensas, à tarde, à noite. 

 

3) Nas locuções conjuntivas, cujo núcleo é um substantivo feminino: à proporção que, à medida 

que. 

 

4) Na expressão “à vista”, há controvérsias. 

Há quem diga que não há crase, porque só há preposição, e não há artigo, segundo a regra 

básica de trocar a palavra feminina por uma masculina equivalente. 

 

Ex.: Vendas a prazo. 

Então: Vendas a vista. 

 

Entretanto, o uso do sinal de crase também deve ocorrer por questão de clareza. 

Ex.: Vender à vista. (É o modo de vender). 

        Vender a vista. (Poderia parecer que alguém pôs o órgão de visão à venda). 



 

QUESTÕES BEM PRÁTICAS PARA VOCÊ (respostas no final do 
texto) 

Verifique, nas frases a seguir, os casos em que ocorre crase: 

 

1) A maneira de escrever varia, mas ele gosta de escrever a Carlos Drummond de Andrade. 

2) Ele gosta de tropeiro a mineira. 

3) Ele cansou de vender a prazo. Agora só vende a vista. 

4) Em verdade, a medida que o governo anunciou não agradou a ninguém. 

5) Ele passou a sentir emoção mais forte a medida que chegava mais perto de casa. 

 

DA PRÓXIMA VEZ: 

“Uso dos artigos o e a com os pronomes indefinidos todo e toda” 

 

Respostas às questões 

1) à Carlos (maneira); 

2) à mineira (à moda);  

3) à vista (modo); 

5) à medida que (locução conjuntiva, cujo núcleo é palavra feminina). 

 


