
 

Aula 
64A Crase: Casos Especiais 

Além das regras em que ocorrem a crase ainda existem os casos especiais no 
qual seu emprego depende do contexto ou até mesmo é facultativo. 

ANTES DA INDICAÇÃO EXATA DE HORAS: 

Ex.: Meu filho acorda todos os dias às seis da manhã. 
Ex.: Chegaremos a Brasília às 22h. 
Ex.: A missa começará à meia-noite. 

Atenção: Com as preposições para, desde, após e entre, não ocorre crase. 
Ex. Estou esperando desde as seis horas. / Marcaram para as duas horas da tarde. 
Atenção 02: Quando temos uma expressão que indica tempo decorrido 
usamos o verbo haver: Ex. Estou esperando há horas / Não o vejo há dias. 

EXPRESSÕES FEMININAS 
O a inicial das expressões adverbiais, prepositivas e conjuntivas formadas por 
palavras femininas - tais como: à noite, à tarde, à vista, às duas horas, à meia-
noite, às vezes, às pressas, às escondidas, à moda de (mesmo que a palavra 
moda fique subentendida, Ex.: O jogador fez um gol à (moda de) Pelé), à medida que, 
à proporção que, à exceção de, à beira de, etc.-, deve receber o acento grave. 

Ex.: Chegou às duas horas e só saiu à noite. 
Ex.: Às vezes caminhava às pressas pela rua. 
Ex.: Às terças-feiras, aquele restaurante serve dobrada à moda do Porto 
Ex.: Estava à procura de lojas que dessem desconto em pagamento à vista. 
Ex.: À medida que caminhavam, iam ficando cansados. 
Ex.: "Mulheres à beira de um ataque de nervos." (título de um filme) 

PODE OU NÃO OCORRER CRASE 
a) diante de nomes de pessoas do sexo feminino. 
Ex.: Ele fez referência a Sandra. / Ele fez referência à Sandra. 

b) diante de pronomes possessivos femininos. 
Ex.: Obedeço a minha irmã. / Obedeço à minha irmã. 

c) depois da preposição até. 
Ex.: Fomos até a feira. / Fomos até à feira. 

QUANDO NÃO DEVEMOS USAR CRASE 

a) Antes de palavras masculinas: Ex: Caminhava a passo lento. 
b) Antes de verbos: Ex: Estou disposta a aceitar. 

c) antes de números indicando distância: Ex.: Estou a três metros de você. 
d) Antes de pronomes pessoais: Ex: Eu pedi a ela um vestido emprestado. 
e) Antes de nomes de cidade que não utilizam o artigo feminino. Ex: Irei a São 
Paulo no mês que vem. 
f) Antes da palavra casa (quando tem significado do próprio lar). Ex: Fui a casa 
(lar) apanhar os documentos do carro. 
g) Antes da palavra terra (quando tem sentido de solo). Ex: Depois de horas no 
barco, descemos a terra.   
h) Depois de preposições. Ex: Ele estará perante a juiza. Nós iremos 
após a cerimônia. 

 

01. Elabore uma síntese sobre os casos especiais de crase. 

02. Verifique o emprego da crase nas frases abaixo, diga se está correto ou 
corrija quando necessário, e explique o motivo. 
a) O autor se comparou a alguém que tem boa memória. 
b) Ele chegou as dez da manhã. 
c) As pessoas se referem à uma causa específica. 
d) O pesquisador analisou os dados as pressas. 
e) Este prêmio pertence à jovens que lutaram por seus sonhos. 
f) O candidato compareceu à entrevista as 03h. 
g) A verba aprovada destina-se àquela cidade arruinada pela enchente. 
h) Aquela família soube unir à felicidade a prosperidade. 
i) Ele começou a ser famoso à partir do ano passado. 
j) Os livros foram entregues à ela. 
03. Reescreva a frase abaixo trocando os (XX) por a ou à. 

Pedro se dirigiu (XX) secretaria da empresa e perguntou (XX) 
secretária do diretor se já tinha sido dada (XX) ordem de pagamento do 
salário em dívida dos funcionários, que continuavam (XX) espera de um 
aumento conforme (XX) inflação anual. 
04. Reescreva a frase abaixo trocando os (XX) por há, à ou a: 

(XX) duas semanas fomos (XX) Bahia. Chegamos (XX) cidade de 
Salvador sábado, (XX) dezesseis horas. Domingo, dirigimo-nos (XX) 
ltabuna, que fica (XX) 454 quilômetros da capital. Nestas férias, 
pretendemos ir (XX) Curitiba, (XX) Florianópolis e (XX) capital do Rio 
Grande do Sul. Voltamos (XX) dois dias. 
05. Crie uma frase usando o há, o à e o a da forma adequada. 


