
Português – Simulado 04 
Crase (+Problemas da Língua Culta) 

 
1. (IESES 2017) Em: “a dinâmica da evolução linguística é mais complexa do que 
parece à primeira vista”, a crase foi corretamente empregada por tratar-se de uma 
locução adverbial com palavra feminina. Assinale a alternativa em que a crase 
deveria, obrigatoriamente, ser empregada para que o período estivesse correto. 
  a) Dirigiram-se até a porta e ficaram observando-as a distância.  
  b) Aquela nova realidade, todos teriam que se adaptar, a não ser que tivessem a 
anistia garantida.   
  c) Perguntou a sua mãe se poderia ir a Paris.   
  d) Referiam-se, dia a dia, caso a caso, a situações que não podiam ser evitadas. 
 
2. (FUNDAÇÃO LA SALLE 2017) 
I. "Quase todos os dias, sempre há assalto. E o pior,____mão armada", diz a 
moradora. 
II. Em Caxias do Sul, na Serra gaúcha, uma placa próxima ____ uma das principais 
universidades da cidade diz que lá há um alto índice de arrombamento de veículos. 
III. O empresário Mateus Pasquali conta ter idealizado ____ iniciativa após 
encontrar pelo chão material que, segundo ele acredita, foi furtado dos carros 
estacionados. 
Considerando o emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa que 
preenche, correta e respectivamente, as lacunas: 
  a) à - à - a  
  b) à - a - a 
  c) a - à - à  
  d) à - à - à  
  e) a - a - a 
 
3. (FUNDEP 2017) “Somos bons reconhecedores de fisionomias, porque essa 
habilidade foi essencial à sobrevivência.”  
Em relação ao uso do acento indicativo de crase nesse trecho, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
  a) Sinaliza a contração de um artigo e uma preposição. 
  b) O acento é obrigatório 
  c) É regido pelo adjetivo “essencial”. 
  d) Indica que o substantivo “sobrevivência” está sendo usado em sentido 
genérico. 
 
4. (IADES 2017) Tendo como referência as regras para o uso do sinal indicativo de 
crase e a acentuação gráfica das palavras, considere o período “Com isso, uma 
drogaria que funciona 24 horas por dia, respeitando a carga horária de 8 horas, 
necessita de, pelo menos, três farmacêuticos em seu quadro.” (linhas de 27 a 29) e 
assinale a alternativa correta.   
  a) A construção “Com isso” poderia ser substituída por qualquer uma das 
seguintes redações: Devido à essa lei ou Devido à lei mencionada, sem 
alterações no sentido do trecho. 
  b) Caso julgasse necessário, o autor poderia empregar corretamente a redação 
drogarias que tem expediente 24 horas por dia no lugar do trecho “uma drogaria 
que funciona 24 horas por dia”. 
  c) O autor poderia, corretamente, incluir a forma às antes do termo “24 horas por 
dia”. 
  d) O trecho “respeitando a carga horária de 8 horas” estaria correto se reescrito 
da seguinte maneira: considerando o respeito a carga horária de 8 horas. 
  e) Apenas uma das construções a seguir poderia ser empregada corretamente no 
lugar do termo “em seu quadro” (linha 29): à sua disposição ou ao seu dispôr. 
 
5. (FEPESE 2017) A outra noite. 
Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma noite de vento sul e chuva, 
tanto lá como aqui. Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe 
até Copacabana; e contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar 
lindo, de lua cheia; e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram, vistas de 
cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. 



Assinale a alternativa correta. 
  a) As palavras: “chapéus, ideia, glúten, tábua, papéis e leem” não apresentam 
erro quanto à acentuação gráfica. 
  b) A crase na expressão “Fui à São Paulo” é optativa, assim o autor optou por não 
usar. 
  c) As palavras “lá” e “além” possuem a mesma justificativa para receberem acento 
gráfico. 
  d) As nuvens estavam pouco espessas e permitiam ao narrador visualizar o céu 
acima delas. 
  e) As palavras “Copacabana, paisagem e enluaradas” são proparoxítonas. 
 
6. (IESES 2017) Observe as ocorrências de porque/por que, destacadas no texto. 
Agora assinale a alternativa que contenha as palavras que completem 
corretamente os espaços nas proposições a seguir:  
I. O caminho _______ venho é mais longo. 
II. Não há nenhum ________ que não tenha resposta. 
III. As razões _________ falou não ficaram claras. 
IV. Ninguém falou, não se sabe ___________.  
  a)  I. por que; II. por quê; III. porque; IV. porquê.   
  b)  I. por que; II. porquê; III. por que; IV. por quê.   
  c)  I. porque; II. por que; III. porque; IV. por que.   
  d) I. porque; II. porquê; III. por que; IV. porque.   
 
7. (IESES 2017) Assinale a alternativa em que está correto o emprego de a/há. 
  a) Há muito tempo estive a ponto de dizer a verdade a você.   
  b) Se dedicou a fazer um curso há distância e há poucos dias se formou.   
  c) Há razões pelas quais não a tempo para decidir.  
  d) Fiquei há uma distância de 100 metros do alvo a que se referia.   
 
8. (FUNDAÇÃO LA SALLE 2017) Analise as sentenças abaixo: 
1 - Faz anos que a população está preocupada com a violência. 
2 - Fazem anos que a população está preocupada com a violência. 
3 - Há anos a população está preocupada com a violência. 
4 - Bastantes pessoas estão preocupadas com a violência. 
Do ponto de vista gramatical, qual(is) está(ão) correta(s)? 
  a) Apenas 1 e 2.  
  b) Apenas 1 e 3.  
  c) Apenas 3 e 4. 
  d) Apenas 1, 2 e 3. 
  e) Apenas 1, 3 e 4. 
 
9. (IBFC 2017) O português contemporâneo já registra a característica proclítica da 
língua. Contudo, a gramática tradicional aponta que a oração “Quando os médicos 
o reanimaram” (3º§) deveria ser redigida da seguinte forma:  
  a) Quando os médicos reanimaram a ele. 
  b) Quando os médicos reanimaram-lhe. 
  c) Quando os médicos reanimaram ele. 
  d) Quando os médicos reanimaram-no. 
  e) Quando os médicos lhe reanimaram. 
 
10. (NC-UFPR 2017) Assinale a alternativa que está redigida em conformidade 
com a língua padrão. 
  a) Várias dessas questões foi levado à 1º Conferência Municipal de Políticas para 
Imigrantes, realizada em São Paulo em 2013. 
  b) Esses encontros teve em comum a conclusão de que o Brasil precisa, de 
maneira urgente, de um novo marco legal para as migrações que estejam em 
sintonia com os princípios internacionais de direitos humanos. 
  c) Nos últimos quatro anos, a entrada de haitianos no Brasil impulsionaram 
diversos debates e evidenciaram a ausência de políticas públicas para essa 
população. 
  d)  Embora se reconheçam todos os avanços que o projeto de lei aprovado na 
Câmara propõe, há pontos que precisam ser aperfeiçoados ou retirados para 
garantir que, de fato, os direitos humanos dos migrantes sejam respeitados. 
  e) Caberá aos Senadores acolher as propostas positivas que vier da Câmara, 
corrigir arestas que possa dar margem à discriminação e não recuarem em pontos 



fundamentais, como a previsão de acesso à Justiça e garantia do devido processo 
legal. 
 
11. (COPESE-UFJF 2017) Leia atentamente as frases abaixo: 
I . Fiz um apelo à minha colega de trabalho. 
II . Escrevi um longo e-mail à Lúcia. 
III . Ler faz muito mal às pessoas. 
IV . A leitura induz à loucura. 
Tendo em vista as regras de uso do sinal indicativo de crase, marque a alternativa 
CORRETA:  
  a) O uso da crase é obrigatório em todas as frases.   
  b) O uso da crase é facultativo em todas as frases.   
  c) O uso da crase é facultativo nas frases I e III.  
  d) O uso da crase é obrigatório nas frases II e IV.   
  e) O uso da crase é facultativo nas frases I e II.   
 
12. (NC-UFPR 2017) No projeto de lei ____ questões que precisam ser revistas de 
forma ___ garantir que os direitos humanos dos migrantes sejam respeitados. 
Entre os pontos que devem ser revistos pelo Senado estão ___ garantia de acesso 
___ Justiça e do devido processo legal. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima. 
  a) à – há – a – a. 
  b) a – à – há – à. 
  c) há – à – a – a. 
  d) há – a – há – à. 
  e) há – a – a – à. 
 
13. (CONSULPLAN 2017) A mesma obrigatoriedade para o emprego do sinal de 
crase em “Fabiano ria, tinha desejo de esfregar as mãos agarradas à boca do saco 
[...]” (1º) pode ser vista no exemplo: 
  a) Tranquilize-se, aspiro àquela vaga específica, e não à sua.   
  b) Dirigiu-se à minha casa, onde ficaria hospedado por alguns dias. 
  c) Diante de tal demanda, o funcionário colocou-se à sua disposição. 
  d) Convocaria à qualquer pessoa que atendesse aos requisitos descritos.   
 
14. (PREFEITURA-RJ 2017) Em “hoje o acesso à internet abrange 77% dos jovens 
brasileiros” (2º parágrafo), o emprego do sinal grave indicativo de crase é 
obrigatório; como também em:  
  a) Com o objetivo de democratização da informática, essa abordagem é voltada a 
empoderamento e geração de renda. 
  b) Alguns aspectos da abrangente inovação tecnológica ainda estão restritos a 
camada mais rica da população. 
  c) Muitos indivíduos, ainda hoje, se movem pelo desprezo a qualquer tecnologia 
avançada. 
  d) Há fomento a uma nova consciência sobre o potencial transformador da 
tecnologia. 
 
15. (MS CONCURSOS 2017) Assinale a alternativa incorreta quanto à ocorrência 
ou não da crase:   
  a) Chegamos cedo à casa de seus pais.  
  b) Fiz o curso à distância. 
  c) Ele fez um gol à Pelé.  
  d) Refiro-me a ela e não a você. 
 
16. (NC-UFPR 2017) Considere a seguinte frase: 
Ainda não se sabe ______ as baleias foram parar nessa praia no extremo norte da 
Ilha Sul do país. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. 
  a) porque. 
  b) porquê. 
  c) porque que. 
  d) por que. 
  e) o porquê. 
 
 



17. (NC-UFPR 2017) Considere o seguinte trecho: 
Em um devastador ataque de amnésia, o ex-ministro do Turismo disse não saber 
como nem ______________ 833.000 dólares foram depositados em uma conta na 
Suíça. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.  
  a) porque. 
  b) o porquê.  
  c) por quê. 
  d) porque que.  
  e) por que. 
 
18. (FCC 2017) Considerada a norma-padrão da língua, a frase que se apresenta 
correta é:  
  a) Sua averção a novidades da tecnologia poderá fazer com que ele pleitee uma 
transferência para outro setor, em que não precise ser tão desafiado por elas.  
  b) Eles reouveram todos os documentos que haviam sido extraviados e 
espontaneamente ofereceram indenização ao rapaz que os achou e se empenhou 
em devolvê-los.  
  c) Os mais jovens se absteram de votar a favor da mudança de horário, em 
flagrante oposição ao coordenador da sessão que não conseguiu disfarçar sua 
decepção.  
  d) Com tal quantidade de produtos perecível, ninguém entendeu o porquê de a 
carga ter sido despachada, em caminhões convencionais, sem refrigeração.  
  e) As segunda-feiras, impreterivelmente, o encarregado envia ao grupo de 
analistas todo o material recebido, cabendo-lhes então, a tarefa de avaliar o quê 
deverá ser encaminhado ao conselho gestor. 
 
19. (FCC 2017) A frase redigida com correção e lógica está em:  
  a) Os chamados eventos extremos, que podem se manifestar de diferentes 
formas, deve se tornar mais frequentes haja visto as mudanças climáticas atuais.  
  b) Países desenvolvidos que apresentam risco mais baixo, de serem afetados por 
cataclismos, por ostentarem maior índice de solidariedade social.  
  c) Se alguns desastres naturais já ocorreram em um lugar específico, cedo ou 
tarde tende a se repetir neste mesmo local. 
  d) A maior vulnerabilidade de algumas regiões a deslizamentos deve-se a fatores 
humanos e problemas de ordem socioeconômica que poderiam ser prevenidos.  
  e) Há desastres naturais de tal intensidade que até mesmo uma população 
extremamente solidária como a brasileira têm dificuldades em enfrentar. 
 
20. (FCC 2017) Está correta a redação da frase que se encontra em: 
  a) Tudo que parece vazio no espaço seria formado, para os gregos, pelo éter, um 
quinto elemento invisível, inalterável e com movimento circular uniforme. 
  b) À despeito do que se via na Antiguidade, para os gregos, a busca pelo 
conhecimento seria uma busca ética, enquanto que pode-se estudar física, hoje 
sem um sentido moral. 
  c) Aristóteles deixou um conjunto de textos sobre como argumentar; recaem 
sobre os diálogos socráticos de Platão o foco de seu estudo, sobretudo no que diz 
respeito a refutação e a persuasão. 
  d) O cosmos, para os gregos antigos era único, com um sol e todos os planetas 
girando em torno da Terra, além de quatro elementos básicos que compõe a 
matéria: terra, ar, água e fogo. 
  e) Além de explicar padrões que via na natureza, Aristóteles descreveu uma série 
de espécies, como peixes e corais, questionando a razão com que, por exemplo, 
certos animais tem casco fendido. 
 


