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Questão 02

2ª QUESTÃO – Leia o excerto a seguir e marque a alternativa CORRETA. “Dotô.Vê, ansim com os óio, eu
num posso dizê que vi. Mas sei que ele é ladrão mêmo”.
Quanto ao emprego da vírgula, a oração sublinhada tem a função de:
A. ( ) Conjunção pospositiva.
B. ( ) Adjunto adnominal.
C. ( ) Adjunto adverbial.
D. ( ) Adjetiva explicativa.

Argumentos:
Pelo presente requer-se a reavaliação da questão número 02, prova A, cujo gabarito oficial marca como
correta a letra C e, a seguir, apresenta-se justificativa para tal requisição.
Constata-se que “ansim com os óio”, termo sublinhado por essa respeitosa banca do concurso do CFO, da
PMMG, de fato exerce sintaticamente a função de adjunto adverbial, haja vista a expressão de modo em
relação ao verbo “vê”, exposto anteriormente na oração em análise. Sendo assim, a justificativa para o
emprego das vírgulas foi corretamente discriminada na alternativa C.
Ocorre que o enunciado apresentou um erro em relação à nomenclatura oficial da língua portuguesa, conforme
padrões da NGB (Nomenclatura Gramatical Brasileira), uma vez que se referiu ao termo em destaque como
“oração sublinhada”. No entanto, “ansim com os óio” não poderia ser assim designada, porquanto o conceito
de oração exige a presença de verbo ou locução verbal, o que não ocorre com o termo em destaque. Veja-se
definição do dicionário Houaiss, p.534: “Oração: frase que contém um verbo”.
Assim, percebe-se que, conquanto a justificativa para o uso das vírgulas seja identificada corretamente na
alternativa C, a incoerência presente no enunciado poderia induzir o candidato ao erro, uma vez que não se
espera que seja encontrado um erro conceitual da gramática normativa da língua portuguesa justamente em
uma prova que pretende analisar e testar as habilidades do candidato para essa mesma área do saber: a língua
portuguesa.
Destarte, requeiro que a questão supracitada seja anulada, devido aos equívocos apresentados no enunciado,
os quais são inaceitáveis em uma prova cujo objetivo é a avaliação das habilidades lingüísticas do candidato.

Professora de Português

www.prolabore.com.br

