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► CASOS ESPECIAIS EM QUE OCORRE A CRASE:

I) Em locuções com núcleos substantivos femininos.

Ex.:à caneta / a lápis barco à vela
à gasolina / a álcool ensino à distância
à tinta / a óleo venda à vista
à medida que à frente de

II) Antes de substantivos masculinos, quando estão subentendidas as
palavras “moda” ou “faculdade” (ou empresa, escola e análogos).

Ex.: Ele escreve à Rui Barbosa. (à moda de Rui Barbosa)
O governo não fez concessões à Ford. (à fábrica Ford.) 
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III) Topônimos (nomes de lugar).

Só ocorrerá crase se o topônimo for antecedido de artigo a.

Ex.1: Vou à Itália. (Ir a + a Itália) 
(Eu vim da Itália → da: preposição de + artigo a)

Ex.2: Vou a Portugal.  (Ir a + Portugal)
(Vim de Portugal → de: só preposição)

IV) Antes da palavra CASA.

Quando tem a acepção de lar, morada e não vem acompanhada de
algum termo restritivo ou modificador, a palavra casa não é antecedida
de artigo.
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Ex.: Fui a casa apanhar os documentos do carro. 
preposição

Uso informal:Fui em casa apanhar os documentos.
preposição

A palavra casa, porém, vem precedida de artigo quando significa
edifício, prédio, estabelecimento comercial, dinastia, ou quando se refere
a qualquer instituição ou sociedade.

Ex.:  Fui à casa de Maria apanhar os documentos.
preposição a + artigo a

Uso informal: Fui na casa de Maria.
preposição em + artigo a
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V) Antes do pronome relativo a qual. 

Ex.: A menina à qual me refiro é muita estudiosa.
(referir-se a + a qual)

VI) Antes do pronome de tratamento senhora, que é acompanhado por
artigo definido.

Ex.: Ele explicou o caso à senhora?
(explicar a + a senhora)

OBS.: Os pronomes de tratamento iniciados por pronomes possessivos não
vêm antecedidos de artigos, portanto, não ocorre crase antes deles.

Ex.: Ele explicou o caso a Vossa Excelência?
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VII) Antes da palavra TERRA 

A palavra terra, na maioria das suas acepções, pode vir precedida do
artigo a.

Ex.1:  Voltou à terra onde nascera.
(Voltar a + a terra)

Ex.2: O agricultor tem apego à terra. 
(apego a + a terra)

Quando, porém, a palavra terra opõe-se à palavra bordo, é
considerada indeterminada, e não admite artigo nem crase.

Ex.: Logo que o navio aportou, os marinheiros desceram a terra.


