
Observações

O uso da expressão “a uma hora”:

1) 

) 

3) 

Caso se trate de hora determinada, a crase será obrigatória:

• O baile acabou à uma hora da madrugada.

2 No entanto, tratando-se de hora indeterminada, não se usa a crase:

• A tropa chegou ao campo de batalha a uma hora morta.

• A uma hora destas, os larápios devem estar bem longe daqui.

• Irá a uma hora qualquer.

Ademais, usa-se a forma “a uma hora”, sem acento, para indicar distância

no espaço ou no tempo:

• A fazenda fica a uma hora daqui.

• O atentado ocorreu a uma hora do início da apresentação.

• O metrô passará daqui a uma hora.

4) Não haverá crase em expressões similares:

• “a duas horas daqui”, • “a três quadras daqui” etc.

À zero hora, avançaremos no campo de batalha.

“E tudo ia bem, até que, à zero hora do dia seguinte, o carro

parou em Tamanduá-Mirim, diante de uma fila inerte de caminhões”.

Exemplos:

a)a)

Antes de horas determinadas:

Ressalte-se que a crase será utilizada até mesmo com a expressão “zero hora”. 

A palavra crase é de origem grega e significa "fusão", "mistura".

Na língua portuguesa, é o nome que se dá à "junção" de duas vogais idênticas. 
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Chegou às duas horas.

Chegamos à uma hora da manhã. (ou à 1h)

Crase



O uso da expressão “a uma hora”:

Recomenda-se a utilização do artigo na indicação de horas. Com efeito, o artigo evita a 

ambiguidade, evidenciando o sentido de marcação de hora, e não de duração do evento. 

Explicando: quando se escreve “o evento ocorre de 9h a 11h”, pode-se entender que o 

evento durará nove, dez ou até onze horas. Por outro lado, se a frase for “o evento ocorre 

das 9h às 11h”, ninguém duvidará que a duração do evento será de duas horas, 

começando às nove horas da manhã e finalizando às onze horas da manhã. Por esse 

motivo, entendemos que há equívoco na frase a seguir: “Quem voar entre 22h e 6h pode 

pagar 50% a menos” (Diário de Pernambuco).

Corrigindo: Quem voar entre as 22h e as 6h pode pagar 50% a menos.

(Observe que a preposição “entre” repudia a crase, repetindo-se, de modo elíptico, na 

oração: Quem voar entre as 22h e [entre] as 6h pode pagar 50% a menos).

a)a)

Observe a frase: Espero desde as três horas.

A crase não ocorrerá, uma vez que “desde” já é proposição, não podendo ser

seguida de outra.Além de “desde”, outros termos repelem a crase, por serem

igualmente proposições. É o caso de “ante”, “após” e “perante”:

    Ante a situação do crime, o ilícito se configurou.

    Após a decisão do júri, fui à igreja.

    Perante a juíza, comporte-se bem.

Professor,
minha carta foi

toda feita à
mão.

Entregue
então à

coordenação



Fonte: Sabbag, Eduardo
Manual de português jurídico / Eduardo Sabbag.
- 8. ed. reform. e atual. - São Paulo : Saraiva, 2014.
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No quadro abaixo, vamos enfrentar a seguinte situação: 

a CRASE e as formações DE... A e DA(s) ... À(s):

Ele estuda de segunda a Sexta.

O curso será de 2 a 5 de maio.

Pegou chuva de Belém a Brasília.

Ele dançou de meia-noite
a 2h30min.

Eles estudavam de 9h a 11h.

Comi em demasia de
1ª a 4ª séries.

Os namorados se viam de
8h30min a 11h30min.

O evento foi das 8h às 18h.

Plantarão grama da
quadra 10 à quadra 13.

O projeto é da página
8 à página 11.

Ele dançou da meia-noite
às 2h30min.

Viajou de moto da Bahia à Paraíba.

Em Brasília, a vigilância se
deu das SQS 310 à 312.

De hoje a domingo, rezarei
as orações. A viagem é da França à Alemanha.

A paralização se deu da Rua da
Consolação à Avenida Rebouças.

De... a De(s)... à(s)
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