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ANÁLISE DO RECURSO:  

Após análise da argumentação do(a) recorrente, a contratada para assessoramento técnico-profissional na 
comissão de Provas do Concurso Público conclui não ser procedente o argumento do recurso, sugerindo manter-
se o gabarito da questão 18. 
A conclusão de que o argumento do(a) recorrente não é procedente está baseada no seguintes argumentos. 
1) A palavra “angústia” é paroxítona porque possui um ditongo crescente e tem 3 sílabas Um ditongo crescente é 
aquele que possui duas vogais na mesma sílaba sendo que a primeira é semivogal (i ou u, pronunciada de forma 
fraca). No caso: an- gús- tia.  
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Observe-se que “angústia” é paroxítona terminada em ditongo crescente, pois primeiro vem a semivogal (mais 
fraca) depois vem a vogal (mais forte), de modo que há um “crescimento” na entonação. Lendo-se a palavra em 
voz alta e percebe-se que a última letra é pronunciada de forma mais clara e forte. 
2) Para esclarecer, os dicionários, inclusive o VOLP (Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa), registram 
palavras paroxítonas, como angústia, da seguinte maneira: 
sé.ri:e pré.di:o his.tó.ri:a 
Esses “dois pontos” entre as duas letras finais indicam, justamente, a possibilidade de variação de pronúncia, 
deixando o “i” fraco (semivogal de um ditongo crescente: an-gús-tia) ou forte (como vogal, formando um hiato 
com a vogal seguinte: an-gús-ti-a.) A segunda variação é o argumento do recorrente. 
A possibilidade de variação de pronúncia trata-se do que se denomina na língua portugesa de proparoxítona 
aparente. As proparoxítonas aparentes são as paroxítonas terminadas em ditongo que podem ser pronunciadas 
como proparoxítonas, aparentando pertencer a este último grupo. A flexibilização da pronúncia é muito utilizada, 
por exemplo, por poetas que, ao estabelecerem uma certa quantidade de sílabas para o verso, contam com a 
pronúncia forte para garantir a métrica da obra.  
Chama-se a atenção que está dito aparentando pertencer e não efetivamente pertencendo. 
3) É importante, porém, embora alguns sites tragam o contráro, esclarecer que, mesmo havendo a flutuação em 
relação à pronúncia, a convenção ortográfica tem as suas bases, ou seja, os gramáticos, conforme segue: 
a) José Carlos de Azeredo dá como exemplo de ditongo a palavra “água” (separando “á-gua”), mas ressalta, um 
pouco mais à frente: “há flutuação entre hiato e ditongo no encontro de duas vogais átonas em final de palavra, 
se a primeira delas for /i/ ou /u/: história, óleo, tênue, lírio, vácuo, série”. 
Vê-se que, em momento algum, o autor classifica as palavras como “proparoxítonas”, apenas faz a ressalva em 
relação à pronúncia como ditongo ou como hiato. 
b) Celso Cunha não faz diferente. Em sua Nova Gramática do Português Contemporâneo, o autor nos diz que: 
“não se separam as letras com que representamos os ditongos e os tritongos, bem como os grupos ia, ie, io, ao, 
ua, eu, e uo, que, quando átonos finais, soam normalmente numa sílaba (ditongos crescentes), mas podem ser 
pronunciados em duas (hiato): 
gló-ria  cá-rie  má-goa eé-gua tê-nue con-tí-guo 
Mais uma vez, vê-se a ressalva em relação à variação de pronúncia, mas a clareza em relação a não se separar as 
sílabas na grafia. 
c) Evanildo Bechara, em sua Moderna Gramática da Língua Portuguesa, ao falar de encontros vocálicos, 
exemplifica os ditongos crescentes com “glória”, “pátria”, “cárie”, “calvície”, “médio”, “água”, “mágoa”, “tênue”, 
não deixando de observar: “palavras como série, glória, que podem ser proferidas como dissílabas (mais usual) ou 
trissílabas, não têm os encontros vocálicos separados na divisão silábica: sé-rie, gló-ria.” 
Bechara deixa ainda mais claro que a flutuação se dá ao proferir a palavra, ressaltando que isso não faz com que 
os vocábulos sejam separados na divisão silábica (ou seja, aparentariam ser proparoxítonas, mas se mantêm 
como paroxítonas na separação silábica). 
Destaca-se que Evanildo Bechara consta na bibiliografia sugerida para a Prova de Português neste Concurso 
Público, tendo sido referência para a elaboração das questões.  
 

A Comissão de Concursos da FUNDARTE conclui, assim, que é IMPROCEDENTE o argumento do recurso. 
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