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GOTAS DA LÍNGUA PORTUGUESA (n. 17):  

Uso do acento indicativo de crase (3) 

ELABORAÇÃO: CODIT 

 
A PERGUNTA DA VEZ 

  

Que truques posso usar para saber se a crase existe ou não? 

  

UMA GOTA DE GRAMÁTICA 

  

Os gramáticos indicam algumas regras práticas para saber se ocorre ou não a crase: 

  

1) Troque a palavra feminina por uma equivalente masculina. Se o a transformar-se em o, não ocorre crase: 
Ex.: Verificou com atenção a imagem. Verificou com atenção o retrato. 

  

Se o a transformar-se em ao, ocorre crase: Ex.: Ninguém dava importância a circunstância. Ninguém dava 
importância ao fato. (Então, há crase: Ninguém dava importância à circunstância.) 

  

O mesmo ocorre trocando-se a preposição a por em ou de. Se o em ficar na e o de ficar da, há crase: 
Ex.: Irei a frente. Irei na frente. (Então, há crase: Irei à frente.) 

  

2) Em referência a localidades, o segredo é trocar o verbo ir pelo verbo voltar. Se ficar voltei de, não há crase. Se 
ficar voltei da, há crase: Ex.: Vou a Inglaterra. Voltei da Inglaterra. (Então, há crase: Vou à 
Inglaterra.) Vou a Brasília. Voltei de Brasília. (Então, não há crase: Vou a Brasília.) 

  

QUESTÕES BEM PRÁTICAS PARA VOCÊ 

  

Com base nas regras expostas, sabemos que ocorre crase nas frases: 

1) Quando tiver oportunidade vou a Argentina. 

2) No próximo carnaval, irei a São Paulo. 

3) Dedicou-se a obra com afinco. 

4) Não ligavam a disciplina, nem a norma de procedimento. 

5) Leve o embrulho a secretária. 

6) O deputado só vai a Brasília a partir da quarta-feira. 

7) Sua camisa é igual a do seu primo. 

8) A testemunha identificou como autora do crime a da direita. 

9) O governador foi a China no mês passado. 

10) Nesta avenida, o tráfego é proibido a bicicletas. 

  

DA PRÓXIMA VEZ: 

  

Uso do acento indicativo de crase (4) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
RESPOSTAS: 
(Respostas: Recebem acento indicativo de crase o a das 
frases: 1, 3, 4, 5, 7, 9.) 


