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REGÊNCIA. CRASE. EMPREGO DA PREPOSIÇÃO. 

 

282. O sinal da crase foi empregado indevidamente na seguinte alternativa: 

 

a) à servidora gestante será concedida licença de três meses; 

b) o funcionário foi chamado à presença da Diretora para justificar-se; 

c) à nova regulamentação não se refere às pessoas aposentadas; 

d) recusou-se a obedecer às determinações do juiz; 

e) prefiro redigir cartas à datilografá-las. 

 

283. Preencha corretamente as lacunas e assinale a alternativa correspondente: 

Chegou-se _______ ela e segredou-lhe algo _______ pressas, atento _______ qualquer 

manifestação face ________ ousadia. 

 

a) à, às, a, aquela; 

b) a, as, à, aquela; 

c) a, às, a, àquela; 

d) à, às, à, aquela. 

 

284. Assinale a relação cujas palavras, em correspondência com as frases, preenchem 

convenientemente as respectivas lacunas: não perguntei ___ essa funcionária mas ___ 

que usa óculos se daqui ____ pouco poderei vir retirar o salário que me devem ____ 

muito. 

 

a) a - a - há – a; 

b) à - a - a – há; 

c) à - à - à – a; 

d) a - a - há - há; 

e) a - á - a – há. 

 

285. A crase deverá ser empregada na seguinte alternativa: 

 

a) as cidades as quais me refiro são estâncias turísticas; 

b) os alunos a quem me dirijo são inteligentes; 

c) encaminharei o discurso a Vossa Senhoria; 

d) o documento visava a elucidar dúvidas; 

e) trata-se de pintura a óleo. 

 

286. O acento grave – denotador de crase – deve ser colocado em todas as frases. 

EXCETO: 
 

a) a rua em que você mora é paralela a que vai dar no viaduto; 

b) a distância de quinhentos metros, via-se um vulto rastejando; 

c) cheguei as duas horas e não encontrei a sala, aberta; 

d) após a festa, voltamos sonolentas a casa: 

e) quando chegamos, ela já falava a vontade. 
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287. Crase correta: 

 

a) ao voltar à terra, o marinheiro estranhou o ambiente; 

b) tais dados são necessários à minhas teses; 

c) o dirigente deu força às suas palavras; 

d) estavam, afinal, frente à frente; 

e) esqueceu o material, e foi à casa buscá-lo. 

 

288. Assinale a opção onde há erro em relação à crase. 

a) referiu-se à cadelinha de pintinhas acinzentadas; 

b) dê notícias à menina Eduarda; 

c) não se aludiu à cadelinha alguma; 

d) o amor à Fofoca era muito grande; 

e) disse à menina que encontraria Fofoca 

 

289. Assinale a única alternativa que está de acordo com as normas de regência da 

língua culta. 

 

a) avisei-o de que não desejava substituí-lo na presidência, pois apesar de ter sempre 

servido à instituição, jamais aspirei a tal cargo; 

b) avisei-lhe de que não desejava substituí-lo na presidência, pois apesar de ter sempre 

servido a instituição, jamais aspirei a tal cargo; 

c) avisei-o de que não desejava substituir- lhe na presidência, pois apesar de ter sempre 

servido à instituição, jamais aspirei tal cargo; 

d) avisei-lhe de que não desejava substituir-lhe na presidência, pois apesar de ter sempre 

servido à instituição, jamais aspirei a tal cargo; 

e) avisei-o de que não desejava substituí-lo na presidência, pois apesar de ter sempre 

servido a instituição, jamais aspirei tal cargo. 

 

290. Assinale a opção em que o verbo chamar é empregado com o mesmo sentido que 

apresenta em ________ “No dia em que o chamaram de Ubirajara, Quaresma ficou 

reservado, taciturno e mudo”: 

 

a) pelos seus feitos, chamaram-lhe o salvador da pátria; 

b) bateram à porta, chamando Rodrigo; 

c) naquele momento difícil, chamou por Deus e pelo Diabo; 

d) o chefe chamou-os para um diálogo franco; 

e) mandou chamar o médico com urgência. 

 

291. Assinale a opção em que o verbo assistir é empregado com o mesmo sentido que 

apresenta em “não direi que assisti às alvoradas do romantismo”. 

 

a) não assiste a você o direito de me julgar; 

b) é dever do médico assistir a todos os enfermos; 

c) em sua administração, sempre foi assistido por bons conselheiros; 

d) não se pode assistir indiferente a um ato de injustiça; 

e) o padre lhe assistiu nos derradeiros momentos. 
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292. Em todas as alternativas, o verbo grifado foi empregado com regência certa, 

EXCETO em: 

 

a) a vista de José Dias lembrou-me o que ele me dissera. 

b) estou deserto e noite, e aspiro sociedade e luz. 

c) custa-me dizer isto, mas antes peque por excesso; 

d) redobrou de intensidade, como se obedecesse a voz do mágico; 

e) quando ela morresse, eu lhe perdoaria os defeitos. 

 

293. O verbo chamar está com a regência INCORRETA em: 

 

a) chamo-o de burguês, pois você legitima a submissão das mulheres; 

b) como ninguém assumia, chamei-lhes de discriminadores; 

c) de repente, houve um nervosismo geral e chamaram- nas de feministas; 

d) apesar de a hora ter chegado, o chefe não chamou às feministas a sua seção; 

e) as mulheres foram para o local do movimento, que elas chamaram de maternidade. 

 

294. Assinale o exemplo, em que está bem empregada a construção com o verbo 

preferir: 
 

a) preferia ir ao cinema do que ficar vendo televisão; 

b) preferia sair a ficar em casa; 

c) preferia antes sair a ficar em casa; 

d) preferia mais sair do que ficar em casa; 

e) antes preferia sair do que ficar em casa. 

 

295. Assinale a opção em que o verbo lembrar está empregado de maneira inaceitável 

em relação à norma culta da língua: 

 

a) pediu-me que o lembrasse a meus familiares; 

b) é preciso lembrá-lo o compromisso que assumiu conosco; 

c) lembrou-se mais tarde que havia deixado as chave sem casa; 

d) não me lembrava de ter marcado médico para hoje; 

e) na hora das promoções, lembre-se de mim. 

 

296. O verbo sublinhado foi empregado corretamente, EXCETO em: 

a) aspiro à carreira militar desde criança; 

b) dado o sinal, procedemos à leitura do texto. 

c) a atitude tomada implicou descontentamento; 

d) prefiro estudar Português a estudar Matemática; 

e) àquela hora, custei a encontrar um táxi disponível. 

 

297. Em qual das opções abaixo, o uso da preposição acarreta mudança total no sentido 

do verbo? 

 

a) usei todos os ritmos da metrificação portuguesa. /usei de todos os ritmos da 

metrificação portuguesa 

b) cuidado, não bebas esta água./ cuidado, não bebas desta água; 

c) enraivecido, pegou a vara e bateu no animal./ enraivecido, pegou da vara e bateu no 

animal; 
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d) precisou a quantia que gastaria nas férias./ precisou da quantia que gastaria nas férias; 

e) a enfermeira tratou a ferida com cuidado. / a enfermeira tratou da ferida com cuidado. 

 

298. Assinale o mau emprego o vocábulo “onde”: 

 

a) todas as ocasiões onde nos vimos às voltas com problemas no trabalho, o 

superintendente nos ajudou; 

b) por toda parte, onde quer que fôssemos, encontrávamos colegas; 

c) não sei bem onde foi publicado o edital; 

d) onde encontraremos quem nos forneça as informações de que necessitamos; 

e) os processos onde podemos encontrar dados para o relatório estão arquivados 

 

299. Assinale o item que preenche convenientemente as lacunas na sentença: 

Não ____ conheço o suficiente para entender seus motivos, mas aviso ____ de que não 

____ perdoo a traição. 

 

a) lhe, lhe, lhe;  

b) o, o, o;  

c) o, lhe, o; 

d) lhe, lhe, o; 

e) o, o, lhe. 

 

300. Assinale a frase em que há erro de regência verbal: 

 

a) a notícia carece de fundamento; 

b) o chefe procedeu ao levantamento das necessidades da seção; 

c) os médicos assistiram o simpósio e acharam-no muito interessante; 

d) é necessário que todos obedeçam às diretrizes estabelecidas; 

e) daqui posso ver-lhe o passo oblíquo e trôpego. 

 

301. Uma das opções apresenta erro quanto a regência verbal. Assinale-a: 

 

a) na sala do superintendente aspirava sempre fumaça de um legítimo havana. 

b) chegando na repartição, encontrou as portas cerradas; 

c) todos obedeceram às determinações superiores; 

d) informei-o de que no dia 15 não haverá expediente; 

e) o gerente visou todas as folhas do ofício. 

 

302. De acordo com a norma culta, a frase em que se teve o cuidado de obedecer à 

regência é: 

 

a) o Colégio São Geraldo, sito a Rua da União, encerrou suas atividades; 

b) o preço fixado tornou-se compatível de minhas posses; 

c) as regras do jogo não são passíveis por mudanças; 

d) sua decisão implica uma mudança radical; 

e) prefiro o cinema mais do que o teatro. 

 

303. Assinale a alternativa correta em relação às frases: 

- Dar atenção ___ aulas é indispensável ___ aprovação. 

- Isto não se relaciona apenas ___ você, mas ___todas às pessoas. 
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a) as, a, a, a;  

b) às, a, a, a;  

c) às, à, a, a; 

d) às, à, à, a; 

e) às, à, à, à. 

 

304. Marque a opção em que o emprego do acento grave indicativo da crase é optativo: 

 

a) darei a vida um sabor maior; 

b) dedicaremos a esta página bons artigos; 

c) entregariam a tua consciência esta decisão; 

d) a você não devo nada; 

e) chegaremos a hospitaleira Santa Catarina ao anoitecer. 

 

305. Assinale a única opção em que o emprego do acento indicativo da crase se faz 

obrigatório: 

 

a) dedicarei o meu carinho a mulher amada; 

b) agradecemos a Fátima a gentileza; 

c) refiro-me a ela, mulher vaidosa; 

d) dirijo-me a Paris; 

e) entregaremos apenas o cartão resposta a essa linda fiscal. 

 

306. Assinale o exemplo em que se usou erradamente a por há ou vice-versa: 

 

a) daqui a tempos, haverá novas provas; 

b) de hoje há três dias sairão os resultados; 

c) está no Rio, há três dias aproximadamente; 

d) a cidade ficava a poucos quilômetros daqui; 

e) há cerca de vinte pessoas à sua espera. 

 

307. Assinale o exemplo em que se usou erradamente a por há ou vice-versa: 

 

a) a loja fica a dois metros; 

b) apresentaram-se a falar ao diretor; 

c) há cerca de mil processos à espera de solução; 

d) daqui a uma semana terão notícias minhas; 

e) de hoje há uma semana serão chamados os novos candidatos. 

 

308. Assinale a única frase que só pode ser completada com “A” . 

 

a) daqui ___ duas horas estarei em São Paulo; 

b) convém fazer o exercício ___ lápis; 

c) o barco estava agora ____ mercê das ondas; 

d) não poderei ir ___ festa alguma nesta semana; 

e) era ainda muito cedo quando cheguei ___ casa. 

 

309. Assinale a frase cujo “A” ou “AS” deve levar acento grave indicativo da crase: 

 

a) chamamos neolatina a toda língua originária do latim; 

b) chamamos neolatinas a línguas originárias do latim; 
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c) chamam-se neolatinas as línguas originárias do latim; 

d) chama-se neolatina as línguas originárias do latim; 

e) chama-se neolatinas a línguas originárias do latim. 

 

310. Marque a opção que completa corretamente a frase: 

Esta situação é semelhante __________ você viveu. 

 

a) à que;  

b) à cuja;  

c) a qual; 

d) a que; 

e) aquela que. 

 

311. Há um só exemplo do “A”. Assinale-o: 

 

a) andamos à cavalo o dia inteiro, até chegarmos à fazenda; 

b) costumo andar à chuva e ao vento; 

c) fomos a Santa Catarina e depois à Bahia; 

d) trace duas linhas paralelas à do vento: 

e) mataram o cão à foice e fugiram. 

 

312. Somente (...) longo prazo será possível ajustar se esse mecanismo (...) qualidade 

(...) que se destina. 

 

a) a – à – a;  

b) à – a – à;  

c) à – à – à; 

d) à – a – a; 

e) à – à – a. 

 

313. Qual a regência verbal INCORRETA? 

 

a) obedeça a sinalização; 

b) perdoei-lhe a antiga dívida; 

c) paguei aos funcionários o ordenado; 

d) o filme é bom, pois todos já assistiram a ele; 

e) sempre aspirou à felicidade. 

 

314. Assinale a opção em que há ERRO. 

 

a) ela deu um livro para mim; 

b) Pedro jogou bola comigo; 

c) pensei muito em ti; 

d) ela viajou com nós; 

e) meu irmão sabe cuidar de si. 

 

315. Assinale a frase com ERRO: 

 

a) para mim, ver o escravo sofrer é ruim; 

b) nada de bom há entre mim e o senhor, disse o escravo; 
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c) antes de o escravo ser chicoteado, ouvia-se grito; 

d) os escravos entravam e saía das casas de São Luíz; 

e) os escravos guardavam consigo ânsia e mágoas. 

 

316. Assinale a opção em que o verbo lembrar está empregado de maneira inaceitável 

em relação à norma culta da língua: 

 

a) lembrou-lhe aquela imagem de servidão, aquele espetáculo de extrema miséria; 

b) era necessário lembrá-lo da multidão faminta que cambaleava, chorava e dançava ali; 

c) lembrou-se, naquele instante, de que só os pretos faziam compras ou andavam no 

ganho; 

d) só me lembrava de ter visto a invasão das casas para encher as banheiras e os potes; 

e) queria que lhe lembrasse, ao sair à rua, naquelas tardes entorpecidas pelo calor, das 

carroças d ’água. 

 

317. Assinale o item que apresenta o emprego inadequado de pronome relativo: 

 

a) os moços com quem falamos são estudantes de Direito; 

b) eis a terra donde se colhem tão bons frutos; 

c) são empresas para as quais aparecem muitos candidatos; 

d) mostra-lhe-ei as canetas de que me sirvo; 

e) refiro-me a esse aluno, cujo aluno já nos tem causado dissabores. 

 

318. Assinale o item em que se omitiu uma preposição obrigatória: 

 

a) o pretexto era a apresentação dos uniformes que iam estrear no próximo campeonato; 

b) o pretexto era a apresentação dos uniformes que haviam comprado; 

c) o pretexto era a apresentação dos uniformes de que precisam; 

d) o pretexto era a apresentação dos uniformes por que tanto trabalharam; 

e) o pretexto era a apresentação dos uniformes que tanto se referiram os cronistas 

esportivos. 

 

319. Erro de regência verbal: 

 

a) esta autora tem ideias com que todos simpatizamos; 

b) eis a ordem de que nos insurgimos; 

c) aludiram a incidentes de que já ninguém se lembrava; 

d) qual o cargo a que aspiras; 

e) há fatos que nunca esquecemos. 

 

320. Regência verbal correta: 

 

a) prefiro mais a cidade que o campo; 

b) chegamos finalmente em Santo André; 

c) esta é a cidade que mais gosto; 

d) assisti ao concerto de que você tanto gostou; 

e) ainda não paguei o médico. 

 

321. Marque a frase que contém incorreção quanto à regência verbal: 

a) o trabalho a que aludi será publicado no próximo mês; 
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b) assistiu-se a um grande espetáculo; 

c) paguei o médico no tempo previsto; 

d) a mudança no projeto implica despesas maiores; 

e) apressou-se em desfazer o equívoco. 

 

322. Assinale a opção em que há erro de regência. 

 

a) prefiro a cadelinha a todos os presentes; 

b) gosta mais da cadelinha do que todos os presentes; 

c) Eduarda não vai esquecer mais do episódio; 

d) chamou a garota de dona; 

e) vou à rua procurar a cadelinha. 

 

323. Assinale a opção gramaticalmente incorreta: 

 

a) há cerca de vinte dias promete voltar; 

b) daqui a pouco ele mudará de ideia; 

c) partiu há três dias; 

d) não o vejo há dez dias; 

e) de hoje há dez dias sairão os resultados. 

 

324. Assinale o certo: 

a) chamamo-lo inteligente; 

b) chamamo-lo de inteligente; 

c) chamamos-lhe inteligente; 

d) chamamos-lhe de inteligente; 

e) todas as regências acima estão corretas. 

 

325.No caso de você faltar ( ___ ) prometido, incorrerá ( ___ ) reprovação de todos. 

a) pelo – na 

b) ao – a;  

c) ao – da; 

d) com o – para a; 

e) com o – na. 

 

326.Agradeço ( _ ) Vossa Senhoria ( _ ) oportunidade para manifestar minha opinião  

( _ ) respeito. 

 

a) a – a – a;  

b) à – à – a;  

c) à – a – a; 

d) a – à – a; 

e) à – a – à. 

 

327. Assinale a frase com erro de regência: 

 

a) o deputado presidiu a reunião até o fim; 

b) proibimos os alunos de usar os cadernos para fazer a prova; 

c) certificamos nossa família de vossa decisão; 

d) paguei os operários no sábado; 

e) atendemos ao seu desejo. 
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328.“Peço __ senhora que estude, uma __ uma, as questões submetidas __ aprovação”: 

 

a) à - a - à;  

b) a - a - à;  

c) a - à - à; 

d) à - à - à; 

e) à - à - a. 

 

329. Há uma opção em que não se atendeu ao emprego da crase. Indique-a: 

 

a) a cem milhas horárias você encontrará um posto à direita, a meia hora daqui; 

b) às brutas entrou porta a dentro; 

c) responda à sua senhoria com a consideração a que está acostumado; 

d) saiu-se à mãe, esta se parece à avó; 

e) dispostas a ouvi-la, postaram-se à porta de sua casa. 

 

330. “Dê ciência ___ todos de que não mais se atenderá___ pedidos que não forem 

dirigidos ___ diretoria”: 

 

a) a - a - a;  

b) a - à - a;  

c) a - a - à; 

d) à - à - a; 

e) à - a - a. 

 

331. Marque a frase em que o “a” deva ser craseado: 

 

a) ele atacou o adversário a tiro; 

b) Maria não foi a aula hoje; 

c) João fez uma viagem a Mato Grosso; 

d) Conversei com a diretoria do colégio sobre esse assunto; 

e) o adversário atacou a cacetadas. 

 

332. “ ___ hora prevista, todos se dirigiram ___ sala principal para assistir ___ 

cerimônia”. 

a) a - a - a;  

b) a - à - a;  

c) à - à - à; 

d) há - à - à; 

e) há – a – a . 

 

333. Assinale a frase em que o “a” sublinhado deve receber o acento de crase: 

 

a) obedeça as regras de trânsito; 

b) encontraram-se face a face; 

c) dirijo-me agora a vossa excelência; 

d) é uma campanha digna, a cuja disposição me ponho; 

e) peço a você que não deponha o candidato. 
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334. “Para ganhar mais dinheiro, Manoel passou ___ entregar compras ___ domicilio 

___ segundas feiras”. 

 

a) a - a - as;  

b) a - a - às;  

c) a - à - às; 

d) à - a - as; 

e) à - à - às. 

 

335. Que expressões completariam as lacunas? “Não me refiro _____ estava sentada, 

mas sim______ pessoa ______ tu também te referias”. 

 

a) a que - à - que; 

b) aquela que - à - que; 

c) àquela que - à - à que; 

d) à que - a - à que; 

e) à que - à - a que. 

 

336. “Foi obrigado ____ embarcar no trem que saia ____ 

onze horas, mas mostrou ____ todos seu descontentamento”. 

 

a) a - as - à;  

b) às - as - a;  

c) a - às - a; 

d) à - às - a; 

e) a - às - à. 

 

337. “A disciplina naquela escola podia ser comparada ___ dos militares, mas nem por 

isso permitia tranquilidade ____ professoras”. 

 

a) a - a;  

b) à - às;  

c) a - as; 

d) a - às; 

e) a - as. 

 

338. Aponte a frase em que o “a” ou “as” não deve levar sinal indicativo de crase: 

 

a) dirijo-me apressado àquela farmácia; 

b) refiro-me àquele rapaz que foi teu colega; 

c) àquela hora todos já se tinham recolhido; 

d) quero agradecer àquele rapaz as atenções que me dispensou; 

e) fui para aquela praça, mas não à encontrei ! 

 

339. Na frase: “Tende a satisfazer as exigências do mercado”, substituindo-se 

“satisfazer” por “satisfação”, tem-se a forma correta: 

 

a) tende à satisfação as exigências do mercado; 

b) tende a satisfação as exigências do mercado; 

c) tende a satisfação das exigências do mercado; 
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d) tende a satisfação às exigências do mercado; 

e) tende à satisfação das exigências do mercado. 

 

340. “ ______ tarde, dirigi-me ______ casa, embora ______ hora todos já estivessem 

____ dormir”: 

 

a) À - à - àquela - a; 

b) A - a - aquela - à; 

c) À - a - àquela - a; 

d) À - a - aquela - à; 

e) À - a - àquela - a. 

 

341. Marque o caso em que não houve erro, quanto a omissão ou presença de crase: 

 

a) veio à toda, quando se pôs a frear, já era tarde; 

b) a proposta, à cuja aceitação estamos presos, nem foi estudada; 

c) uma à uma, gota à gota, ingeriu todo o conteúdo; 

d) perspicácia a toda prova, resposta às pressas, era exigido; 

e) a assistência às aulas é de lei. 

 

342. “ainda ____ pouco, eu ____ vi atravessando aquela rua, ali ___ direita”: 

 

a) há – a – à;  

b) há – a – a;  

c) a – a – a; 

d) a – à – à; 

e) à – a – a . 

 

 

343. Assinale a frase em que há o uso errado da crase: 

 

a) quando o navio chegou, ele desceu logo à terra; 

b) vou à cidade hoje; 

c) vou à reunião contigo; 

d) pagou tudo à vendedora; 

e) chegou tarde à missa. 

 

344. “Descendo ___ rua ___ noite, o marinheiro viu um homem que vinha ___ pé. 

 

a) à – à – à;  

b) a – à – à;  

c) a – à – a; 

d) à – a – a; 

e) a – a – a. 
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Gabarito 

282. E  

283. C  

284. E  

285. A 

286. D  

287. C 

288. C  

289. A 

290. A 

291. D  

292. B 

293. D 

294. B 

295. B 

296. E  

297. D 

298. B  

299. E 

300. C 

301. B 

302. D 

303. C 

304. C  

305. A 

306. B 

307. E  

308. C  

309. D  

310. A 

311. A  

312. A  

313. A 

314. D 

315. D 

316. E 

317. E  

318. E  

319. B  

320. D 

321. C 

322. C  

323. E  

324. E  

325. E 

326. A  

327. D 

328. A  

329. C  

330. C 

331. B 

332. C 

333. A 

334. B 

335. E 

336. C  

337. B  

338. E 

339. E 

340. E 

341. D  

342. A  

343. A 

344. C  

 

 
 


