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GOTAS DA LÍNGUA PORTUGUESA (n. 16):  

Uso do acento indicativo de crase (2) 

ELABORAÇÃO: CODIT 

 
A PERGUNTA DA VEZ 

Observando que muita gente indica crase onde não existe, eu tenho segurança para definir os casos em que ela de 
fato não acontece? 

  

  

  

UMA GOTA DE GRAMÁTICA 

  
  
Lembrando sempre que os artigos a e as só são usados antes de substantivos femininos, temos que não existe crase 
nas seguintes circunstâncias: 
1) Antes de substantivo masculino: Aquela loja vende a prazo. 
2) Antes de verbo: Ele chegou a concluir a faculdade. 
3) Antes de substantivo feminino que já vem acompanhado do artigo indefinido uma: Foi a umarecepção festiva. 
4) Antes de expressão de tratamento, iniciada por vossa ou sua: Já escrevi a Vossa Excelência sobre o assunto. 

Obs.: O artigo (que sugere intimidade) não é usado na expressão de tratamento (que é cerimoniosa). 
5) Se o a estiver no singular e o substantivo feminino estiver no plural: Refiro-me a pessoasinescrupulosas. 

Obs.: Neste caso, só há preposição. 
6) Antes de pronomes pessoais, demonstrativos e indefinidos: Com relação a esta pessoa, posso garantir que ofereci 
a ela o que não ofereci a nenhuma outra. 

Obs.: Com os pronomes “mesma”, “outra” e “própria”, ocorre crase se os acompanhar substantivo que é 
objeto indireto: - Ele se referia sempre às mesmas pessoas. - Não contou nada às outras pessoas. - 
Falouàs próprias funcionárias que iria renunciar ao cargo. 
7) Entre palavras repetidas, mesmo que sejam femininas: - Estava cara a cara com o inimigo. - Ficou frente a frente 
com o assassino. - Olhou o ladrão face a face. 

  
  

QUESTÕES BEM PRÁTICAS PARA VOCÊ 

  

Nas frases a seguir, indicar a razão pela qual não houve crase: 

1 – O cerimonial já informou a Sua Excelência que a solenidade foi adiada. 

2 – A democracia exige que não se façam restrições a pessoas com deficiência. 

3 – Ele ficou a meditar sobre a questão. 

4 – Não vou a uma casa de espetáculo que não garanta saída fácil em caso de incêndio. 

5 – Naquele cassino, dinheiro corria a rodo. 

6 – Ele não foi a qualquer palestra determinada pelo tribunal. 

7 – Ele empregou a própria mulher. 

  
  
DA PRÓXIMA VEZ: 
  

Uso do acento indicativo de crase (3) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RESPOSTAS: 
(Respostas: 1 – expressão de tratamento iniciada por Sua; 2 
– a no singular e substantivo feminino no plural; 3 – antes de 
verbo; 4 – antes da palavra feminina já existe o artigo 
indefinido uma; 5 – antes de palavra masculina; 6 – antes de 
pronome indefinido; 7 – a expressão própria mulher é objeto 
direto, e não indireto, não ocorrendo a preposição a.) 


