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

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2018 DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Intermediário)
A questão 27 dos códigos 04 e 12, que corresponde à questão 29dos códigos 06 e 14, e à questão

46 dos códigos 08 e 16, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

7031416

Read the sentences and decide if they are Active (A) or Passive (P).
(
(
(
(

)
)
)
)

Magazines are sold at newsstands everywhere.
Many readers subscribe to the magazine.
A large type edition is also printed.
They also recorded it.

Choose the alternative that corresponds to the right order.
a)
b)
c)
d)

A–A–P–A
P–A–P–A
P–P–A–P
P–A–P–P

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B

Considerações da Banca Examinadora:
O recurso não procede pois, a primeira frase representa a voz passiva da seguinte sentença:
“Newsstands sell magazines everywhere.” ( Bancas de jornal vendem revistas em todos os lugares.)
A mesma sentença em voz passiva “Magazines are sold at newsstands everywhere.” ( Revistas são
vendidas em bancas de jornal em todos os lugares.), a ação representa maior relevância do que o agente
da ação. E as revistas são vendidas, ou seja, elas sofrem a ação de serem vendidas.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

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

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2018 DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Intermediário)
A questão 30 dos códigos 04 e 12, que corresponde à questão 42 dos códigos 06 e 14, e à questão

38 dos códigos 08 e 16, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

7480345

Read the text and answer question.
Twenty-First Century Birdwatching
Our ancestors could spot natural predators from far by
their silhouettes. Are we equally aware of the predators in the
present-day? Drones are remote-controlled planes that can be
used for anything from surveillance, to rescue operations and
5 scientific research. Most drones are used today by military
powers for remote-controlled surveillance and attack, and
their numbers are growing. The Federal Aviation
Administration (FAA) predicted in 2012 that within 20 years
there could be as many as 30.000 drones flying over U.S. Soil
10 alone. As robotic birds will become commonplace in the near
future, we should be prepared to identify them.
1

(Adapted from https://medium.com/looking-up/21st-century-birdwatching)

In the text, all the nouns bellow refer to drones, except:
a) predators (line 2)
b) ancestors (line 1)
c) robotic birds (line 10)
d) remote-controlled planes (line 3)

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B

Considerações da Banca Examinadora:
A questão exige compreensão. O candidato não compreendeu que na 2ª linha do texto, o substantivo
“predators” foi usado para se referir aos predadores dos dias atuais incluindo Drones. Por essa razão, o
substantivo predadores “predators” encontra-se no plural e de acordo com as regras gramaticais da Língua
Inglesa. A questão apresenta apenas a alternativa B como correta.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

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

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2018 DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Intermediário)
A questão 31 dos códigos 04 e 12, que corresponde à questão 36 dos códigos 06 e 14, e à questão

41 dos códigos 08 e 16, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

7032304

Read the text and answer question.
Human's Best Friend
1

5

10

We know that dogs are human's best friends. They love
us and we love them. However, we're not so sure where
they came from. Many scientists think they came from
wolves 15,000 years ago. Although wolves are wild and
dogs are tame, they're still a lot alike. Both wag their tails
when happy and put their tails between their legs when
scared.
Dogs are easy to educate. Well-educated dogs are
sometimes used as watchdogs. A watchdog can stop a
creature that is five to six times bigger. It is interesting,
though, that these dogs, which can become terrifyingly
wild in times of danger, pose no harm to their owners. In
the face of a threat, they put their lives in danger to save
their owners.
(Adapted from http://www.grammarbank.com)

Choose the correct alternative to have the passive voice from the sentence, in bold type, in the text.
Their lives _______ in danger to save their owners.
a) is put
b) are put
c) was put
d)were put

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B

Considerações da Banca Examinadora:
O recurso não procede, pois o candidato alegou que “Lives” corresponde ao pronome “It”, porém “Lives” é
o plural de “Life” o que corresponde ao pronome “THEY”.
“Their lives are put in danger to save their owners.” (Suas vidas são colocadas em risco para salvar seus donos.)

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

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

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2018 DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Intermediário)
A questão 33 dos códigos 04 e 12, que corresponde à questão 30 dos códigos 06 e 14, e à questão

44 dos códigos 08 e 16, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

7040117

Read the text and answer question.
1

5

Pilates is a unique combination of ____, ____ and ____.
It improves circulation and body alignment. It engages the
powerhouse of the lower abs, hips and lower back in almost
every movement. Throughout the workout, practitioners try
to stay united from shoulder to shoulder and hip to hip,
making sure the neck and limbs are used in long, graceful
movements.
(Adapted fromhttp://www.grammarbank.com/paragraphs-fitness)

Fill in the blanks with the correct alternative, respectively:
a) stretching – strengthening – breathing
b) stretched – strengthened – breathed
c) stretches – strengthens – breathes
d) stretch – strengthen – breathe

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:
A questão exige conhecimento gramatical quanto ao uso da preposição “of” que precede os
substântivos “stretching – strengthening – breathing”. O candidato em seu argumento alega que a
alternativa C está composta de adjetivos contrariando a regra gramatical supracitada bem como não
reconhece que na alternativa C temos stretches (que pode ser empregado dependendo do contexto em que
se encontra como substantivo no plural ou verbo na 3ª pessoa do singular ), strengthens (verbo na 3ª
pessoa do singular) e breathes (verbo na 3ª pessoa do singular).

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

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

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2018 DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Intermediário)
A questão 35 dos códigos 04 e 12, que corresponde à questão 28 dos códigos 06 e 14, e à questão

43 dos códigos 08 e 16, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

7040171

7040308

7040364

Read the cartoon and choose the best response.

Adapted from www.englishblog.com

a)
b)
c)
d)

The students were supposed to tell what they did during the summer.
During the summer all the students communicated through twitter.
Every student knew what Kayla did on vacation.
Kayla follows all the students on social network.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:
O enunciado solicita para que se escolha a alternativa que melhor responde, baseado na interpretação
da fala da professora, bem como na leitura visual, dada através da imagem. Visto isso, a imagem da aluna
Kayla ao ser chamada na frente da turma, com caderno nas mãos, direciona para um relato, a pedido da
professora do que ocorreu no período das férias com seus alunos.
No próprio argumento do candidato, elimina uma das informações do “cartoon” para que a resposta
“B” seja dada como correta, portanto o argumento não procede.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

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

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2018 DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Intermediário)
A questão 36 dos códigos 04 e 12, que corresponde à questão 48 dos códigos 06 e 14, e à questão

34 dos códigos 08 e 16, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

7030034

7030921

7031089

7031695

7040117

Read the text to answer question 36.
Your parents tell you to wear sunscreen when you're
1
outside in the summer. And they are certainly right.
Sunscreen protects your skin from ultraviolet light rays. Too
much ultraviolet is bad for your skin. If you spend a long
time outside without any sunscreen on, you ____ a sunburn
5
because of the ultraviolet rays.
(Adapted from http://www.grammarbank.com)

Choose the alternative to have the text completed correctly.
a) would have got
b) might have got
c) might get
d) would get

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
A questão exige conhecimento (nível intermediário) em Inglês quanto ao uso de Future Factual
Conditional Sentences que permite o uso de verbos modais (incluindo might) na “result clause” quando
temos oração com IF no Presente Simples. A regra está de acordo com o Conteúdo Programático e
Referência constante nas Instruções Específicas para o Exame de Admissão ao Curso de Formação de
Sargentos.
Ressalto que a seção 258 da Referência mencionada pelo candidato no recurso trata-se do ponto
gramatical (SPECIAL STRUCTURE WITH PAST TENSES AND WOULD), sendo este, diferente do
supracitado.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

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

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2018 DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Intermediário)
A questão 38 dos códigos 04 e 12, que corresponde à questão 44 dos códigos 06 e 14, e à questão

25 dos códigos 08 e 16, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

7030431

7031416

7032135

Read the text and answer questions 37, 38 and 39.
The first man drew a small circle in the sand and told the
second man, “This is what you know”, and drawing a circle
around the small one, “This is what I know”. The second man
took the stick and drew an immense ring around both circles:
“This is where both of us know nothing”.
(Adapted from Carl Sandburg (1878-1967), american poet)

The first man thought the second man knew __________.
a) more than he did
b) very much
c) very little
d) nothing

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
A questão não apresenta nenhuma impropriedade e possui todos os elementos necessários para a sua
resolução. “Very” é um advérbio usado para enfatizar ou intensificar um adjetivo.“Little” é um adjetivo
usado para demonstrar pequena quantidade ou pequeno número de algo que está sendo mencionado.
Portanto “Very Little” na questão significa “muito pouco” não sendo classificado como redundância. De
acordo com COLLINS COBUILD INTERMEDIATE ENGLISH GRAMMAR, 2004.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

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

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2018 DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Intermediário)
A questão 46 dos códigos 04 e 12, que corresponde à questão 34 dos códigos 06 e 14, e à questão

28 dos códigos 08 e 16, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

7031416

7480345

Complete the sentence with the correct response.
Frida Kahlo, a master ____the art of surrealism, is _____ icon of Mexican popular culture.
a)
b)
c)
d)

from – the
to – the
by – an
of – an

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D

Considerações da Banca Examinadora:
A preposição “OF” é utilizada depois de alguns verbos, substantivos, e adjetivos, a fim de introduzir
uma informação extra
, como por exemplo, a qualidade de uma pessoa. Utiliza-se “OF” para indicar a característica ou
qualidade que alguém ou algo possui. Exemplo “ She is a woman of enviable beauty.”
“AN” é utilizado a fim de destacar “um dos ícones” ou “um ícone” da cultura popular mexicana.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

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

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2018 DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Intermediário)
A questão 47 dos códigos 04 e 12, que corresponde à questão 40 dos códigos 06 e 14, e à questão 30
dos códigos 08 e 16, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

7010035

7030452

7030967

7040372

Write (T) for true and (F) for false according to the explanation of the tenses in parenthesis.
(
(
(

) When you are looking back from a point in past time, and you are concerned with the effects of something which
happened at an earlier time in the past. (Past perfect )
) When you are concerned with the present effects of something which happened at an indefinite time in the past. (past
perfect continuous)
) When you are talking about something which continued to happen before and after a particular time. (past
continuous)

Choose the alternative that corresponds to the right order.
a)
b)
c)
d)

T–F–F
T–F–T
F–T–F
F–F–T

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B

Considerações da Banca Examinadora:
O present Perfect Progressive, de acordo com Collins Cobuild Intermediate English Grammar, 1 ed,
2004, é utilizado quando alguém quer enfatizar o fato o qual um evento recente continuou a acontecer por
algum tempo. Vale salientar que os candidatos utilizaram o livro SWAN, Michael. In: Practical english
Usage. New Edition. p 417 e 420, 2003, para embasamento do recurso, porém este livro não está no
conteúdo programático e referências do Exame de Admissão CFS 1/2018.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

