CURSO INTENSIVO
MÓD U LO 7 – C R A S E

Q U ESTÕ E S D E V E S TI B U L AR E S
1) (D) Veja as classes gramaticais do A: (A) preposição (B) preposição (C) preposição (D) pronome demonstrativo (E) preposição.
2) (D) Primeira lacuna (= na mesa), crase; segunda (= aos antigos mandamentos), crase; terceira (= o pensamento), artigo.
3) A questão é de regência: o verbo LIMITAR-SE é VTI, com a preposição A. Para se manter a crase, é necessário um verbo de mesma regência.
Veja as regências correspondentes: (A) VTI (em) (B) VTI (em, de) (C) VTD (D) VTD (E) Certo!
4) (I)

Errado: a frase seria “PEDIA A TODAS AS PESSOAS...” (preposição).

(II) Certo: “PERTENCIAM À VIZINHA...” (crase).
(III) Certo: como ambos os verbos têm a mesma regência, a crase permaneceria. Letra D
5) (I)

Errado: “CORRESPONDER” é VTI; “REFLETIR” é VTD. Então, a crase desaparece.

(II) Certo: “SOBRE” é preposição; então, não ocorre crase após essa palavra. Porém “QUANTO”, nesse sentido, exige a preposição A e
provoca a crase.
(III) Errado: “FRENTE A” não provoca a crase porque a palavra seguinte é artigo indefinido: UMA. Letra B
6) (I)

Errado: a frase seria “CAMINHAVA A PASSOS” (preposição).

(II) Certo: “EM DIREÇÃO A” + “AS AREIAS” = crase.
(III) Errado: “UMA CASA” tem artigo indefinido, portanto o A que antecede seria apenas preposição. Letra B
7) (E) Primeira lacuna, singular (A) e plural (EXPERIÊNCIAS): PREPOSIÇÃO; segunda, “A REPETIÇÃO” = “O CONTINUÍSMO”: ARTIGO;
terceira, “À ESCUTA” = AO ouvido: CRASE.
8) (A) Primeira lacuna, “À TRADIÇÃO” = “AO COSTUME”: CRASE; segunda, “A TRANSMISSÃO” = “O ENVOLVIMENTO”: ARTIGO; terceira,
“A AÇÃO” = “O ATO”: ARTIGO.
9) (E) Nova questão de regência: se há crase em “A QUAL”, a preposição deve vir de uma palavra POSTERIOR a essa expressão
(a preposição com pronomes relativos tem origem POSTERIOR a eles). E CONTRIBUIÇÃO utiliza a preposição A.
10) (D) Primeira lacuna, em “A UMA SIMPLES”, o A é preposição, pois UMA é artigo indefinido; segunda, “À PREPARAÇÃO” = “AO PREPARO”:
CRASE; terceira, “A OFÍCIOS”, o A é preposição, pois está antes de MASCULINO PLURAL.
11) (I)

Certo: a alternativa executa, perfeitamente, o teste de crase: se o “À” equivale à contração “PELA” ( POR + A, preposição e artigo),

então deve receber acento grave.
(II) Certo: é a preposição de “TENDER”, VTI.
(III) Certo: realmente é artigo. No masculino, a frase seria “O HOMEM EDUCADO À ANTIGA”. Letra E
12) (D) Primeira lacuna, “À INTELIGÊNCIA” = “AO CONHECIMENTO”: CRASE; segunda, “NA MESMA ÉPOCA” pede preposição por ser
adjunto adverbial; terceira, “À PERFEIÇÃO” = “AO ESTADO DE PERFEIÇÃO”: CRASE.
13) (A) Primeira lacuna, “À SEGUNDA GUERRA” = AO SEGUNDO CONFRONTO: CRASE; segunda, “A TELEVISÃO” = “O RÁDIO”: ARTIGO;
terceira, “A JATO”, masculino: PREPOSIÇÃO; QUARTA, “À LUA” = “NA LUA”: CRASE.
14) (C) Questão complicada: como ATRIBUIR é VTDI, tem dois complementos, um com e outro sem preposição. Obviamente, a ordem
é livre, e a preposição pode estar ou na primeira ou na segunda lacuna. Porém, após as duas lacunas há PLURAL, e, se for colocado
um A no singular, ele será apenas preposição, sem crase. Esse raciocínio elimina as letras D (plural) e E (DUAS crases indicariam DOIS
objetos indiretos). Na terceira lacuna, a crase é opcional em função do pronome possessivo SUA. Na quarta lacuna, “POSSUIR” (VTD)
AS MESMAS POTENCIALIDADES” é “POSSUIR OS MESMOS POTENCIAIS” (artigo), sem crase, o que elimina as letras A e B.
15) (I)

Certo: “PERMITIDO” é VTD, sem preposição; “LEVADO” é VTDI, com a preposição A. No primeiro caso, o sentido é DEIXAR; no

segundo, INDUZIR, obrigar.
(II) Errado: Em “APRENDENDO (VTD) A LEITURA”, o A seria artigo, sem crase.
(III) Certo: “GRAÇAS À CRESCENTE VALORIZAÇÃO” seria “GRAÇAS AO CRESCENTE VALOR”, crase.
(IV) Errado: paralelismo - “A DUPLA E ATÉ TRIPLA JORNADA”, o A deve ser preposição, pois está em paralelismo com ATÉ, preposição.
Letra B
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16) (I) Certo: “SOBRE” é preposição, não admitindo crase posterior. “REFERENTE” usa a preposição A (“REFERENTE À INFLUÊNCIA” =
“REFERENTE AO DOMÍNIO).
(II) Certo: sem o PARA, “ESPRAIA ÀS MAIS DIVERSAS” seria “ESPRAIA AOS MAIS DIVERSOS” = crase (“ESPRAIAR” é “ESPALHAR”).
(III) Certo: a questão sugere tirar ESTUDO, deixando o artigo O. Colocando “TAREFAS”, o artigo vira AS. Como há AVESAS A + AS = crase.
Letra E
17) (B) Primeira lacuna, preposição (PARTIR é verbo); segunda, “NAÇÕES UNIDAS” usa o artigo AS e “VINCULADA” é A: CRASE.
18) Para ser possível “À PASSAGEM”, algum elemento da frase deve exigir preposição. Vejamos:
(A) Exigir – VTD (B) Paralelismo: DESDE O (preposição e artigo) – ATÉ O (preposição e artigo) (C) Achar – VTD
(D) Aplaudir – VDT (E) Certo: Os blocos caíram na folha ao passar, desfilar, o Rei Momo!
19) (B) A primeira lacuna, “OBEDECER” é VTI (“AO COMANDO), CRASE; segunda, “HÁ TEMPOS” = (FAZ TEMPOS); terceira, “À HORA” = “NA
HORA”: CRASE.
20) (D) Primeira lacuna, “LESAR” é VTD: ARTIGO; SEGUNDA, “ESQUECER” é VTD, artigo; terceira, regência “PASSAR”, no sentido de “SOFRER”,
é VTI com a preposição POR.
21) (A) Primeira lacuna, “ÀS PRESSÕES” = “AOS OLHARES”: CRASE; segunda, “ÀS MODIFICAÇÕES” = “AOS QUESTIONAMENTOS”, CRASE;
terceira, “À AQUISIÇÃO” = “AO ALUGUEL” = CRASE.
22) (B) Veja a frase na ordem direta: “UM TEMPERAMENTO ORDEIRO E PACÍFICO FOI ATRIBUÍDO ÀQUELE (= AO) POVO”.
23) (D) A expressão “ÀS VEZES” recebe crase se apresentar a função de adjunto adverbial. A preposição A marca essa função e o artigo
AS acompanha o substantivo VEZES.
24) (C) Questão de pouca imaginação e péssimo nível técnico: na letra C, se crasearmos “a paciente”, estaremos-lhe apresentando “a
psicóloga”; se crasearmos “a psicóloga”, estaremos-lhe apresentando “a paciente” (!!). A diferença existe, mas é quase irrelevante.
25) (B) Questão de crase, mas o seu fundamento é regência. “ATRIBUIR” é um verbo VTDI, ou seja, exige um objeto direto e outro
indireto. Assim, é obrigatória a presença da preposição A. Veja as funções: “O PROFESSOR” é sujeito, e “OS MAUS RESULTADOS”, objeto
direto. Na ordem direta, a frase seria: “O PROFESSOR ATRIBUIU OS MAUS RESULTADOS À POUCA ATENÇÃO (= AO POUCO ESTUDO)
DOS ALUNOS NOS EXAMES”.
26) (D) “À CONQUISTA DA PAZ” = “AO CAMINHO DA PAZ: CRASE.
27) (E) Veja a estrutura da frase: “A INDÚSTRIA”, sujeito; “OS MODISMOS DITADOS PELOS ADOLESCENTES”, objeto direto; “ÀS ÚLTIMAS
CONSEQÜÊNCIAS”, adjunto adverbial de modo. Na ordem direta: “A INDÚSTRIA EXPLORA OS MODISMOS DITADOS PELOS
ADOLESCENTES ÀS ÚLTIMAS CONSEQÜÊNCIAS (= AO LIMITE, NO LIMITE, ATÉ AS)”.
28) (C) Veja a estrutura da frase: “A PROCURA DE UM EMPREGO”, sujeito; “CERTAS EXIGÊNCIAS DE FORMAÇÃO ESCOLAR”, objeto direto.
Na ordem direta: “A PROCURA (= O ENCONTRO, artigo) DE UM EMPREGO, IMPÕE CERTAS EXIGÊNCIAS DE FORMAÇÃO ESCOLAR”.
29) (I) Errado: não há crase depois de preposição (PERANTE é preposição).
(II) Certo: “FOMOS A DIREITA”, sem crase, transformaria o verbo original, IR, em outro: SER.
(III) Certo: se PARA A = À, então. Letra E
30) (A) “A TIROS”, masculino (A preposição).
31) (E) Os casos facultativos são NOMES PRÓPRIOS FEMININOS e pronomes POSSESSIVOS FEMININOS NO SINGULAR.
32) (A) “A MULTA” é o sujeito da frase, que está na voz passiva sintética (no mesmo sentido de “A MULTA FOI APLICADA). Então, o A é artigo.
33) (E) Não há crase entre palavras repetidas: “GOTA A GOTA” = “GOLE A GOLE”, PREPOSIÇÃO.
34) (C) A frase seria “MAS ME REFIRO ÀQUELA”, A + aquela.
35) (C) “A SEU DISPOR”, o A é PREPOSIÇÃO, pois a frase está no masculino.
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36) Veja os erros:
(A) “A RESPEITO”, preposição
(E) Certo!

(B) “A CAVALO”, preposição

(C) “A SUA EXCELÊNCIA”, preposição

(D) “FRENTE A FRENTE”, preposição

37) (D) “A ÁLCOOL”, PREPOSIÇÃO, pois “ÁLCOOL” é masculino.
38) Veja os erros:
(I) Certo!
(II) Certo!
(III) “À LUÍS XV” = “À MODA LUÍS XV”, crase.
(IV) “A CIRCUNSTÂNCIAS”, singular e plural, então A preposição.
(V) “A CAVALO”, preposição.
(VI) “A VOSSA EXCELÊNCIA”, preposição.
(VII) “A ELA”, preposição. Letra B
39) (E) “A PESSOAS”, singular e plural, PREPOSIÇÃO.
40) Veja os erros:
(A) “A LÁPIS”, preposição (B) “ÀQUELA HORA” (= NAQUELA HORA), crase (C) Certo!
(D) “OBEDECEM ÀS REGRAS” (= AOS MANDAMENTOS), crase (E) “A MACEIÓ”, preposição
41) 1. “A ESSE”, preposição; 2.“GOTA A GOTA” , preposição; 3.“À TOUREIRO” = “À MODA TOUREIRO”, crase; 4. “DEVE A ELA”, preposição. Letra B
42) (A) “ASSISTAM A ENCHENTE” = AO TEMPORAL: CRASE.
43) Veja os testes:
“ÀQUELE PROFESSOR” = “AO PROFESSOR”, crase.
“ÀQUILO” = “AO LIVRO”, crase.
“ÀQUELES ACONTECIMENTOS” = “AOS ACONTECIMENTOS”, crase.
“ÀQUELES QUE” = “AOS QUE”, crase. Letra A
44) (C) “A TEMPO” # “FAZ TEMPO”, então não temos o verbo HÁ, mas a preposição A.
45) Veja os erros:
(A) “A MANDO”, preposição

(B) “A LÁPIS”, preposição (C) Certo! (D) “A PRAZO”, preposição

(E) “A ÓLEO”, preposição.

46) Veja as correções:
(A) Certo!
(B) “ÀS QUINZE HORAS” = “AO MEIO DIA”, crase.
(C) “À FESTA” = “AO ENCONTRO”, crase.
(D) “À POLICLÍNICA” = “AO HOSPITAL”, crase.
(E) “À TARDE” = “AO ENTARDECER” e “À CASA” = “AO LAR”, crases.
47) (C) Primeira lacuna: “A ESSAS HORAS”, PREPOSIÇÃO; segunda, “ÀS RUAS” = “AOS ESPAÇOS”, crase; terceira, “A MENOS”, PREPOSIÇÃO.
48) (E) “PARA AQUELA”, preposição e pronome demonstrativo, sem crase.
49) (I) Errado: “A ÁREAS”, PREPOSIÇÃO.
(II) Certo: “À ESPERA” = “AO ENCONTRO”, CRASE.
(III) Errado: “A SUA EXCELÊNCIA”, PREPOSIÇÃO. Letra B
50) (C) Primeira lacuna: “A QUANTO”, masculino, PREPOSIÇÃO; segunda: “A SEU ALCANCE”, masculino, PREPOSIÇÃO; terceira: “À
FINANCIADORA” = “AO BANCO”, CRASE.
51) (E) Primeira lacuna: “À SEÇÃO” = “AO SETOR”, CRASE; segunda: “À ENCARREGADA” = “AO EMPREGADO”, CRASE; terceira: “PROCESSO A
QUE”, masculino, PREPOSIÇÃO.
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52) 1. “AS MIL MARAVILHAS” = “AO BEL PRAZER”, CRASE.
2. “RENTE À PAREDE” = “AO MURO”, CRASE.
3. “A FESTAS”, PREPOSIÇÃO. Letra D
53) (D) “PROCEDEU-SE À APURAÇÃO” = “AO ESCRUTÍNIO”, CRASE.
54) (B) “FOI À AULA” = “FOI AO TRABALHO”, CRASE.
55) (A) Primeira lacuna: “À REIVINDICAÇÃO” = “AO PEDIDO”, crase; segunda: “A ENTREGÁ-LO”, PREPOSIÇÃO; terceira: “ÀQUELES” = “AOS”,
CRASE; quarta, “POSTULAR” é VTD, então exige OD, ou seja, O.
56) (E) “À TARDE” = “AO ENTARDECER”, CRASE.
57) (A) Primeira lacuna: “HÁ MUITAS” = “FAZ MUITAS”, VERBO; segunda: “À ESPERA” = “AO ENCONTRO”, CRASE; terceira, “A POUCO”,
PREPOSIÇÃO.
58) (C) “PASSEIO A IPANEMA” = “EM IPANEMA”, PREPOSIÇÃO.
59) (E) Primeira lacuna: “À IRMÃ” = “AO IRMÃO”, CRASE; segunda: “A ELA”, PREPOSIÇÃO; terceira: “A UMA”, PREPOSIÇÃO.
60) Questão COMPLICADÍSSIMA, que envolve crase e paralelismo. Veja os comentários:
(A) Não há crase antes de pronome de tratamento.
(B) A expressão “DE VALORES” exige a presença de artigo.
(C) Não há crases antes de masculino.
(D) A omissão da expressão “HIERARQUIA” (“NOSSA HIERARQUIA”) exige a presença do artigo.
(E) Certo!
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