
 

 

TM 21 - 2ª SÉRIE – Lúcia 
Gramática 

 
01. Verifique nas frases abaixo a ocorrência da crase e, se necessário, coloque o acento gráfico 

correspondente:  
 

José da Silva chegava a cidade de São Luís com o filho.  
Muitos pagavam a vista. 
Ele voltará a sala.  

Tinha de chegar a casa a hora do jantar.  

José tornou a se virar com olhos enraivecidos para o irmão.  
Ele era fiel a disciplina religiosa.  
Viajei a Sergipe no mês passado.  
Viajei a Bahia na semana passada.  
Fui a Salvador também.  
Depois fui a Minas Gerais.  

Nunca fui a Palestina.  
Jamais irei a Londres.  
Um dia, porém, irei a China.  
Minha amiga foi a Tailândia.  
Começou a chover, finalmente.  
Estava face a face com o inimigo.  

Íamos passo a passo rumo ao apocalipse final. 
Ele voltou a casa da garota, mas não pôde vê-la.  
Voltamos a uma situação limite.  

Quebramos a cara.  
Ele pediu uma pizza a moda da casa.  
Todos assistiam aquilo sem reações.  
Descobri a menina a qual você se referiu.  

Refiro-me aqueles que só chegam atrasados.  
Os cabelos brancos se multiplicavam, a medida que o tempo passava.  
Estava a toa na vida, o meu amor me chamou.  
Andava sempre as pressas, embora o tempo não lhe faltasse.  
Passarei em sua casa a tarde.  
Virava a esquerda e a direita sem cessar, pois estava sem rumo. 

 

02. Identifique a alternativa que preenche as lacunas corretamente, observando a sequência:  
A. Faço restrições ...ter mais membros na equipe. O prêmio será atribuído... melhor redação. O diretor 

autorizou... elaboração do relatório. Era insensível... qualquer explicação.  
a)  à, à, a, à.  

b)  a, à, à, a.  
c)  a, à, a, a.  

d)  à, à, à, à.  
 
B. Informe ...todos de que não mais se atenderão... pedidos que não forem dirigidos ...coordenação 

geral.  
a)  à, a, a.  
b) b) a, a, à.  
c) c) a, a, a.  

d) d) à, à, à.  
 
C. As mudanças chegaram logo ...  região. Somente daqui...  alguns anos, os seus habitantes estarão 

adaptados...  nova conjuntura que ali se instalou, pois ainda ...pouco tempo a região vivia da 
agricultura familiar e da pesca.  
a) aquela, há, a, a.  

b) àquela, a, a, a.  

c) àquela, a, à, há.  
d) aquela, há, a, há. 
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03. Formule uma frase completa com cada uma das expressões (termos regentes) abaixo. O termo regido 

deverá ser do gênero feminino:  
 

Chegar — Ser contrário — Em relação a — Referir-se a 
 

04. Formule uma frase completa com cada um dos pronomes (aquele, aquela, aquilo) em posição de termo 
regido. O termo regente deverá exigir a preposição a:  

 
05. Ocorrerá crase antes dos pronomes a que, a qual as quais, quando o termo antecedente for feminino. Com 

base nessa regra, formule uma frase com cada um desses pronomes, utilizando um termo antecedente 
feminino de forma a produzir a crase.  

 
06. Formule uma frase com cada uma das expressões adverbiais, prepositivas e conjuntivas abaixo, colocando 

a crase quando for conveniente:  
 

a tarde, a caminho, as duas horas, as pressas, as cegas, a vontade, a margem, a espera,  

face a face, a medida que. 
 
07. Coloque a crase, se necessário, e justifique a sua ocorrência:  

Antes do amanhecer, cheguei a casa de Patrícia. Chegamos a casa e fomos repousar. Voltamos a terra de 
nossos antepassados. Os marinheiros voltaram a terra.  

 
08. Assinale com um X a única frase em que a colocação da crase é incorreta.  

( )  É preciso resistir à violência.  
( )  Àquele jornalista é atribuída a melhor versão do fato.  
( )  Refiro-me à alunas ausentes.  
( )  Estamos à espera de vaga.  
( )  Foi à Bahia para festejar o Carnaval.  

 

09. Assinale com um X a única frase em que há ocorrência de crase.  
( )  Alô, franceses, chegamos a Paris.  

( )  Viajou a Paraíba a fim de rever antigo amor. 
( )  Enviei a Roma suas fotografias.  
( )  Referimo-nos a Niterói, em nossa excursão pelo interior  
( )  Cheguei a Salvador ontem e visitei o Pelourinho.  

 

 


