
Curso a distância

Objetivo
Capacitar os participantes a empregarem corretamente o acento grave indicativo de crase, 
contribuindo para o aperfeiçoamento de sua produção textual. Ao final do curso, os 
participantes deverão ser capazes de compreender o fenômeno linguístico da crase e 
empregar corretamente o acento grave indicativo de crase, melhorando a sua produção textual 
em língua portuguesa.                        

Público
Servidores da ALMG e público em geral

Carga horária
8 horas

Período
17 de setembro a 5 de dezembro de 2019

Inscrições
De 17 de setembro a 26 de novembro de 2019, diretamente no site de educação a distância 
da Escola do Legislativo da ALMG (ead.almg.gov.br). É necessário ter ou fazer um cadastro 
no site para solicitar a inscrição e acessar o curso.
Em caso de dúvidas e problemas de acesso envie um e-mail para suporte.ead@almg.gov.br .

Conteúdo Programático

1. O que é crase

2. A regra geral

3. Aplicando a regra geral

4. O artigo A e a crase

5. A preposição A e a crase

6. Destaque I: Quando usar o acento grave

7. Destaque II: Quando não usar o acento grave

8. Destaque III: Crase e topônimos
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Dinâmica do curso
O curso é organizado em 8 tópicos. Os participantes devem ler o conteúdo e realizar os 
exercícios correspondentes.  

Certificação
Para o recebimento do certificado de conclusão do curso, o participante deverá fazer  todos os 
exercícios apresentados ao final de cada aula (exceto os de recapitulação, que são opcionais), 
obtendo nota global igual ou superior a 65%. 

Conteudista: 
Simone Mordente de Souza - Formação acadêmica e atuação profissional: Graduação em 
Letras (UFMG) e Especialização em Comunicação Social (FAFI-BH); professora de Língua 
Portuguesa e Língua Inglesa no ensino médio e ensino superior, cursos livres de idiomas, pré-
vestibulares e supletivo, redatora-revisora e tradutora; servidora aposentada da ALMG.
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