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ANA CAROLINA ANGERAMI 

 
 A prova iniciou-se com a seguinte pergunta: 
 
 - A senhora inicialmente me diga o que é ditongo?  
 Resposta: Ditongo é quando duas vogais estão juntas na mesma palavra.  
 
- Na mesma palavra? São duas vogais na mesma palavra?  
Resposta: Juntas e na mesma silaba. 
 
- Na mesma sílaba? São duas vogais... não é uma semivogal? 
Resposta: É tem a vogal e a semivogal. 
 
- Em que ordem? 
Resposta: Depende. Tem o ditongo crescente que a vogal vem primeiro e a semivogal vem depois e o 

decrescente que a semivogal antes e a vogal depois. 
  
Percebe-se claramente a intenção do examinador em ajudar a examinada. A candidata não sabia ou não se 
lembrava de que ditongo e encontro de vogal e semivogal. 
Na última resposta, a examinada inverte as definições de ditongo crescente e ditongo decrescente, sem 
que o examinador faça qualquer observação. E continua a arguição. 
 
- Então como se dividem os ditongos? 
Resposta: Ditongos crescentes e decrescentes. 
 
- E quando eu disser pai e quando eu disser mãe? 
Resposta: Pai é um ditongo oral e mãe é nasal. 
 
Únicas respostas realmente certas até este momento. 
 
- Análise sintática, numa oração, qual é a função sintática de um advérbio? 
Resposta: Sintaticamente é complementar o verbo ou o adjetivo. 
 
- Numa oração, análise sintática. 
Resposta: Sintática?  
 
- Qual é a função sintática de um advérbio numa oração? 
Resposta: O advérbio complementa o verbo, o então ele pode ser o predicado, ou pode ser o adjunto. 
 
- Numa oração dividida em termos. 
Resposta: Hum, Hum. 
 
- Que tipo de termo é o advérbio na oração? 
Resposta: Advérbio, complemento nominal? Complemento nominal. 
 
- Não sabe nem em qual termo se enquadra o advérbio. 
Resposta: O advérbio é o predicado? 
 
O examinador insiste na função sintática de um advérbio e a examinada demonstra não ter a mínima 
noção do que se trata. Em vários momentos a examinada responde com outra pergunta. 
O examinador desiste da função sintática do advérbio, muda de assunto. 
Agora as perguntas giram em torno de conjugação verbal. 
 
- De acordo com a terminação no infinitivo, os verbos se agrupam em conjugações. Quais são as 
conjugações do verbo? 
Resposta: É presente. 
 
- De acordo com as terminações os verbos, finais, os verbos. 



Resposta: O infinitivo? Terminação? 
 
A examinada demonstra que não sabe quais são três conjugações a que o verbo pertence, nem o que 
significa infinitivo verbal e, tudo indica, o que são terminações verbais. Aqui também as respostas são em 
forma de pergunta. 
Mas o examinador insiste neste tema e ainda tenta ajudá-la. 
 
- A Senhora observando no final de cada verbo no infinitivo a Senhora sabe a conjugação. Melhor 
dizendo, a vogal temática a Senhora sabe? 
Resposta: Hum, Hum 
 
- Qual é a conjugação? Então com base nisso quais são as conjugações do verbo? 
Resposta: Conjugações, com base no infinitivo? 
 
- Com base na terminação do verbo no infinitivo. Se o verbo terminar em –ar, a Senhora sabe qual é a 
conjugação/ 
Resposta: Sim. 
 
- Sim. Sabe? 
Resposta: É presente, é cantar... 
 
- Quando o verbo termina em  -ar. 
Resposta: Indicativo. 
 
- Se eu disser falar, qual é a conjugação desse verbo/ 
Resposta: Primeira pessoa. 
 
- Primeira, terminada em –ar. 
Resposta: Presente do indicativo. 
 
- A Senhora está fazendo um pouco de confusão com a palavra conjugação. 
Resposta: Hum, Hum. 
 
 Por mais que o examinador tente ajudar a examinada, ela não consegue dizer a que conjugação 
pertence um verbo terminado em –ar. 
 O examinador ainda faz uma última tentativa com a seguinte pergunta: 
 
 - Se eu lhe disser sorrir, que conjugação é essa, primeira, segunda ou terceira conjugação? Terminado 
em –ir. 
Resposta: Infinitivo. O verbo está no infinitivo. 
 
 O examinador tenta justificar a falta de conhecimento da candidata, dizendo: “Os candidatos 

estão nervosos. Vocês só têm que lembrar que não estão disputando vaga com ninguém, vocês só estão 
fazendo a terceira fase. Ana, sucesso para você.” 
 Daí, fica a pergunta: Será que os candidatos realmente não estão disputando uma vaga? Então 
para que serve esta prova. 
 

 CONCLUSÃO: EM LÍNGUA PORTUGUESA, A EXAMINADA ANA 
CAROLINA ANGERAMI ESTARIA REPROVADA. 

 


