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QUESTÃO 13 

DESCRIÇÃO Sim, o novo acordo ortográfico da língua portuguesa provocou singelas mudanças 
em nosso idioma, especialmente no que tange à escrita formal em norma culta, 
porém dentre as assertivas apresentadas na questão 13, a qual faz alusão as 
principais mudanças do dito acordo ortográfico de 2009, no item II que se refere ao 
fim do trema, nesse caso expresso de forma demasiadamente errônea, visto que o 
trema não foi extinto, mas apenas descontinuado, pois que trema continua sendo 
utilizado validamente em nomes próprios e seus derivados, como por exemplo: 
Müller, mülleriano, Bündchen, Hübner, hübneriano, e assim por diante. 
 
A partir do citado, o qual antes de peticionar este recurso consultei diversas 
gramáticas e professores do curso Alfacon e Gran Cursos Online (professores Elias 
Santana, Sidnéia Ferreira e Fernando Pestana), essa questão é passível de ser 
anulada; pois mudança de gabarito não a cabe, visto que dentre as assertivas, estão 
verdadeiras apenas a I, III, IV e V, assim não tendo nenhuma alternativas dentre as 
apresentadas para possível mudança de gabarito. 
 
Mas, conforme disse Fernando Pestana em resposta no chat do curso online: "Claro 
Carlos, porque mais uma vez vale lembrar: a pronúncia continua a mesma, a única 
coisa que mudou foi a grafia das palavras!!!" 
 

ANEXO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/r
ecursos/1460/940972/268a32c5c81075bff88d4c8463a790f8.png 

RESPOSTA O recurso não procede. A questão faz referência à Língua Portuguesa. Vejamos.  
 
“Desde 1º de maio de 2009, estão em vigor as novas regras ortográficas da língua 
portuguesa. No entanto, a obrigatoriedade da aplicação só acontecerá no dia 1º  de 
janeiro de 2013, quando a nova ortografia será considerada correta. Por enquanto, 
são aceitas as duas normas, inclusive em provas de concursos públicos e vestibulares. 
Entretanto nada impede que seja cobrada, uma vez que conste no edital. Apesar de 
alterar apenas 0,5 % das palavras da língua portuguesa no Brasil, as mudanças serão 
percebidas de imediato quando começarem a ser adotadas.”  
 
13. Dentre as alterações ocorridas na nossa língua, podemos citar: 
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Sendo assim, a questão faz referência à nossa língua. E conforme diz a gramática 
normativa 
Com o novo acordo ortográfico o trema deixou de existir em todas as palavras da 
língua portuguesa.  
As palavras em que o trema continuou existindo não pertencem à nossa língua. 
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