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Exemplos 
 

NÃO USE A CRASE 

Frase original Frase com substituições 

1. Restaurante a 1 km. ― 

2. Capacidade de 4 a 5 pessoas. ― 

3. Inscrições de 7 a 10 de setembro. ― 

4. Chegue após a 1 hora. Chegue após o meio dia. 

5. Acesso restrito a enfermeiras. ― 

6. Gosto de andar a cavalo. Gosto de andar ao estilo cavalo. (NÃO FAZ SENTIDO) 

7. Vende-se comida a quilo. Vende-se comida ao estilo quilo. (NÃO, NÃO FAZ SENTIDO!) 

8. O relógio é banhado a ouro. O relógio é banhado ao estilo ouro. (NÃO FAZ SENTIDO) 

9. O réu foi a júri. O réu foi ao estilo júri. (NÃO FAZ SENTIDO) 

10. Ele foi a pé para casa. Ele foi ao estilo pé para casa. (NÃO FAZ SENTIDO) 

11. Contei o segredo a um sujeito. Contei o segredo ao estilo um sujeito. (NÃO FAZ SENTIDO) 

12. Siga a advertência de sua mãe. Siga o conselho de sua mãe. 

13. A festa vai até a noite. A festa vai até o por do sol. 

14. Local sujeito a multa. Local sujeito a guincho. 

15. Estou a serviço do povo. Estou a serviço da população. 

16. Estou te esperando desde as 10 h. Estou te esperando desde o meio dia. 

17. Marcaram a reunião para as 8 h. Marcaram a reunião para o meio dia. 

18. Perdi as duas malas. Perdi os dois malotes. 

19. Ele leu as 10 páginas iniciais. Ele leu os 10 capítulos iniciais. 

20. Guarde as críticas para você. Guarde os conselhos para você 

21. Levante as mãos para o alto. Levante os braços para o alto. 

USE A CRASE 

Frase original Frase com substituições 

22. O encontro será à 1 hora. O encontro será ao meio dia. 

23. O prazo termina à 0 hora. O prazo termina ao meio dia. 

24. Ele usa sapatos à Luis XV. Ele usa sapatos ao estilo Luis XV. 

25. Foi um gol à Maradona. Foi um gol ao estilo Maradona. 

26. Não vou à festa. Não vou ao sarau. 

27. Esta nota refere-se à média final. Esta nota refere-se ao somatório final. 

28. Sou grata à diretora. Sou grata ao diretor. 

29. Fumar faz mal à saúde. Fumar faz mal ao coração. 

30. Assista à apresentação. Assisti ao filme. 

31. Aberto das 8 às 18 horas. Aberto das 8 ao meio dia. 

32. Chegarei às 23 horas. Chegarei ao meio dia. 

33. Às duas horas, começará a aula. Ao meio dia, começará a aula. 

34. Vire à direita. Vire ao lado. 

35. Aqui é perigoso à noite? Aqui é perigoso ao anoitecer? 

36. Dirija-se às três portas verdes. Dirija-se aos três portões verdes. 

37. Refiro-me às duas alunas. Refiro-me aos dois alunos. 

38. Renda-se às maravilhas do país. Renda-se aos encantos do país. 

39. Lamento quanto às falhas do projeto. Lamento quanto aos fracassos do projeto. 

40. Faço esporte às vezes. 40. Faço esportes aos domingos. 

 


