COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2018

DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Básico)

A questão 27 do código 04, que corresponde à questão 35 do código 06 e à questão 47 do código 08,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
7180322

Nº de Inscrição:

7230717

7331191

7932519

Read the text and answer question.
Can you be too old to donate blood?
1

5

In general, you can never be too old to donate blood.
Though you can be too young or too thin.
The American Association of Blood Banks used to bar
people over 65 from donating blood, but it scrapped the rule
in 1978 after studies found that older people _____ stored
their own blood prior to surgery did well, said Dr. Steven
Kleinman, the association’s senior medical adviser. Now
most blood banks are happy to accept blood from older
volunteers.
Adapted from: http://well.blogs.nytimes.com

Choose the best alternative according to the text:

a) Your weight cannot interfere when you want to donate blood.
b) Nowadays, all blood banks accept donation from older people.
c) After studies they found that older people that stored own blood had a satisfactory surgery.
d) It’s important to bar people less than 60 from donating blood according The American Association of Blood Banks.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
No texto o adjetivo prior to (line 6) antes de um nome significa before (antes), o que demonstra na
interpretação, que as pessoas que estocaram sangue anteriormente à cirurgia foram bem sucedidas, o que
conclui-se que a cirurgia ocorreu tudo bem.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.
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SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2018

DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Básico)

A questão 29 do código 04, que corresponde à questão 43 do código 06 e à questão 40 do código 08,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

7041568

7380473

Choose the alternative that presents the imperative form of the sentence:
Doctor: You should drink less alcohol.
a)
b)
c)
d)

You ought to drink much alcohol.
Don’t drink too much alcohol.
Don’t drink less beer.
Don’t drink alcohol.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B

Considerações da Banca Examinadora:
O modo imperativo também é usado para conselho, mas neste caso deveria ser observado a sentença
dada e qual a forma presente do imperativo na mesma, o médico aconselha para beber menos álcool, e
não parar de beber álcool. Portanto, a única resposta correta é a alternativa b, não beba muito álcool.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.
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FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2018

DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Básico)

A questão 31 do código 04, que corresponde à questão 41 do código 06 e à questão 39 do código 08,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

7932518

Read the cartoon and answer question.

“I find the easiest way to expand my vocabulary is to make up words.”
The phrasal verb “make up” in this cartoon can be replaced by:
a) build up
b) go away
c) look up
d) go on

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:
A questão pede para que leia (interprete) a sentença e que seja colocado outro phrasal verb que
possua o mesmo sentido de make up, no contexto proposto. O “look up” não caberia como correta pois
significa procurar palavras e não criar ou compor como o “make up”.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.
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FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
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DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Básico)

A questão 34 do código 04, que corresponde à questão 27 do código 06 e à questão 43 do código 08,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
7331883

Nº de Inscrição:

7630997

7932423

Read the text and answer question.
The New York’s Secret Life

In 2008, the photographer and film director Francesco
Carrozzini bought a townhouse in Greenwich Village for $6.8
million. Ostensibly, he got a home built in 1844 with low
ceilings and small dark rooms. But luxury real estate is never
5 about the basics.
The house is part of the Macdougal-Sullivan Gardens
Historic District a landmarked community of 21 row homes.
Between them is a large interior courtyard shaded by maples,
sycamores and palms. It’s a secret garden in the middle of the
10 city, hidden from the street. Each home comes with its own
small backyard that borders on the larger common area
shared by all.
1

Adapted from:http://www.nytimes.com

The verbs “got” and “ built” (line 3), are in the
a) Present Perfect tense
b) Simple Past Tense
c) Past Progressive
d) Future tense

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B

Considerações da Banca Examinadora:
O recurso procede, pois não há alternativa correta para esta questão, já que o verbo “built” de acordo
com o texto está no “Past Participle”.

Conclusão: O recurso procede.

A questão será ANULADA, conforme item 6.3.5 das Instruções Específicas para o Exame
DECISÃO: de Admissão ao CFS 1/2018 (Portaria DEPENS nº 587-T/DPL, de 14 de dezembro de
2016).
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FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2018

DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Básico)

A questão 37 do código 04, que corresponde à questão 47 do código 06 e à questão 29 do código 08,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
7032460
7042124
7110363
7180040
Nº de
7330662
Inscrição: 7332504
7730762
7931166
7932744

7041318
7042135
7110402
7180240
7330827
7480520
7731101
7931268
7932775

7041706
7041715
7041733
7042161(2) 7061910
7070870
7110504
7140369 7140573(2)
7180322
7180384
7230411
7330831
7330946
7331103
7480621
7520633
7520666
7830143
7830167
7831109
7931801 7931917(2) 7932368
7932834
7932857
7932942

7041829
7080434
7160927
7230717
7331216
7630925
7930184
7932423
7932943

7041871
7080500
7161268
7230957
7331980
7730001
7930363
7932518

7041973
7080581
7161380
7231085
7332026
7730293
7930653
7932544

7042086(2)
7080622
7161689
7330509
7332239
7730508
7930673
7932646

*O número entre parênteses ao lado do número de inscrição do(a) candidato(a) indica a quantidade de recursos que ele(a) interpôs.

Read the synopsis and answer question.
The Secret life of pets
Taking place in a Manhattan apartment building, Max’s life as a favorite pet is turned upside down, when his owner brings
home a sloppy mongrel named Duke. They have to put their quarrels behind when they find out that an adorable white bunny
named Snowball is building an army of lost pets determined to take revenge.
Fonte: www.imdb.com/title/tt2709768

GLOSSARY:
Mongrel: a dog that is a mixture of different breeds.
According to the passage, choose the best alternative:
a) Max is the owner of the pet.
b) One of the dogs called “Snowball”.
c) Duck was the leader of the lost pets.
d) Duck caused confusion in Max’s life.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D

Considerações da Banca Examinadora:
O recurso procede, pois o nome do cachorro “Duke” está incorreto na alternativa, causando assim
impropriedade na resposta, sendo Duck (pato), outro animal e não o nome do cachorro.

Conclusão: O recurso procede.

A questão será ANULADA, conforme item 6.3.5 das Instruções Específicas para o Exame
DECISÃO: de Admissão ao CFS 1/2018 (Portaria DEPENS nº 587-T/DPL, de 14 de dezembro de
2016).
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FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2018

DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Básico)

A questão 39 do código 04, que corresponde à questão 48 do código 06 e à questão 27 do código 08,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

7162042

7830143

7932368

Complete the sentences below using make or do:
1 – She forgot to __________ her homework.
2 – During the text, try not to __________ a noise.
3 – She needs to __________ an appointment to see the destist.
4 – Every morning I _________ my bed.
a) make – make – make – make
b) make – make – do – make
c) do – make – make – make
d) do – do – make – make

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
O erro da grafia não interfere na resposta da alternativa, pois deve-se atentar para a palavra que segue
após a lacuna para ser preeenchida, “an appointment”, que a mesma pede para ser completada com make.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.
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FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2018

DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Básico)

A questão 43 do código 04, que corresponde à questão 32 do código 06 e à questão 35 do código 08,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de
Inscrição:

7031615
7931166

7032193
7931282

7032460
7931810

7230411
7932775

7331191
7932857

7930653

Read the text and answer question.
Air Travel

Air travel has changed the way we see the world, making
our planet feel that much smaller. Depending on departure
and arrival destinations, you can go _____ coast _____ coast
in mere hours or travel across seas in less than 10 hours.
5 Complaints aside, flying is the quickest, safest, and most
convenient way to travel.
The U.S. Department of Transportation Bureau of
Transportation Statistics reported a total of 812, 914, 960
passengers on domestic, international, or combined flights in
10 2012. This was also the safest year on record, with the
aviation industry boasting a record low accident rate,
according to the International Air Transport Administration.
1

Adapted from:http://weather.com/travel

Choose the best response according to the text:
a) The flight is not so much comfortable and safe but it’s quick.
b) You can fly anywhere in less than 10 hours without complains.
c) You can cross a coast depending on departure and arrivals destinations.
d) Nevertheless, air travel may receive complains related to speed and safety.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
O texto afirma que voar é mais rápido e seguro, mas não afirma em nenhum momento que as
companhias aéreas continuam recebendo reclamações relacionadas com rapidez e segurança. E também,
de acordo com o texto, a alternativa c está correta pois “cross” possui o sentido de atravessar, ou seja, ir
de uma costa a outra.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.
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FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2018

DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Básico)

A questão 46 do código 04, que corresponde à questão 38 do código 06 e à questão 31 do código 08,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
7932519

Nº de Inscrição:

Read the text and answer question.
Increasing CPR training to save lives
In August, Jeffrey Feig, a 50-year-old financial executive in
Manhattan and father of three young sons, became one of
the more than 350,000 Americans who each year suffer a
sudden cardiac arrest. His heart went into an erratic and
5 ineffective rhythm and he stopped _____________.
But unlike 90 percent of people similarly afflicted,
Mr. Feig not only lived to tell the tale but survived his
near-death experience without any damage to his heart
muscle or his brain, an outcome rarely seen following an
10 out-of-hospital cardiac arrest.
1

Adapted from http://www.nytimes.com

Complete the blank (line 5) with the right verb:
a) is breathing
b) breathing
c) brought
d) breath

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B

Considerações da Banca Examinadora:
Na sentença “...and he stopped” pede-se, obrigatoriamente, o verbo seguinte no gerúndio,
“breathing”, ou no infinitivo, “to breath”. Uma vez que não há alternativa com o infinitivo “to breath”,
resta apenas a alterantiva correta “breathing”.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.
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FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
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DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Básico)

A questão 47 do código 04, que corresponde à questão 39 do código 06 e à questão 32 do código 08,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

7230717

7331191

7932034

7932519

7932744

7932857

Read the text and answer question.
Increasing CPR training to save lives
In August, Jeffrey Feig, a 50-year-old financial executive in
Manhattan and father of three young sons, became one of
the more than 350,000 Americans who each year suffer a
sudden cardiac arrest. His heart went into an erratic and
5 ineffective rhythm and he stopped _____________.
But unlike 90 percent of people similarly afflicted,
Mr. Feig not only lived to tell the tale but survived his
near-death experience without any damage to his heart
muscle or his brain, an outcome rarely seen following an
10 out-of-hospital cardiac arrest.
1

Adapted from http://www.nytimes.com

According to the text, choose the best alternative:
a) Three young sons entered in the list of Americans who suffered a cardiac arrest.
b) Each year a young person suffers from a heart attack.
c) Around 90 percent of people died of a cardiac arrest.
d) Mr. Feig survived with damage in his brain.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
O recurso procede, pois não há alternativas que respondam ao texto. Não há afirmação que
aproximadamente “90 percent” das pessoas morrem de ataque cardíaco.

Conclusão: O recurso procede.

A questão será ANULADA, conforme item 6.3.5 das Instruções Específicas para o Exame
DECISÃO: de Admissão ao CFS 1/2018 (Portaria DEPENS nº 587-T/DPL, de 14 de dezembro de
2016).

