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 PORTUGUESA

A questão 01 dos códigos 04 e 12, que corresponde à questão 03 dos códigos 06 e 14, e à questão 02
dos códigos 08 e 16, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
7022289
7030921
7032460(2)
7110046
7161380
7331822
7931166
7932775

Nº de Inscrição:

7030379
7030952
7041706
7160368
7161689
7332026
7931282
7932857

7030718
7031416
7041774
7160645
7230411
7731101
7931801
7932943

7030773
7031615
7050357
7160667
7330662
7830649
7931810

7030909
7032193
7100497
7161268
7331216
7930703
7932423

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

Direitos Humanos e Literatura
Antonio Cândido
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Chamarei de literatura, da maneira mais ampla
possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou
dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os
tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda,
chiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção
escrita das grandes civilizações.
Vista desse modo, a literatura aparece claramente como
manifestação universal de todos os homens em todos os
tempos. Não há povo e não há homem que possam viver sem
ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com
alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham
todas as noites, ninguém é capaz de passar as vinte e quatro
horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo
fabuloso. O sonho assegura, durante o sono, a presença
indispensável desse universo, independentemente da nossa
vontade. E, durante a vigília, a criação ficcional ou poética,
que é a mola da literatura em todos os seus níveis e
modalidades, está presente em cada um de nós, analfabeto ou
erudito – como anedota, causo, história em quadrinho,
noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba
carnavalesco. Ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou
econômico no ônibus até a atenção fixada na novela de
televisão ou na leitura corrida de um romance.
Ora, se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem
mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura
concebida no sentido amplo a que me referi parece
corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser
satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. [...]
Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio
psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja
equilíbrio social sem a literatura. Desse modo, ela é fator
indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o
homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande
parte no subconsciente e no inconsciente.
http://www.dhnet.org.br/direitos/textos/textos_dh/literatura.html

Pode-se entender que a literatura deve estar entre os Direitos Humanos (do título) porque ela
a) é essencial a todos os povos.
b) está presente em cada um de nós, analfabetos ou eruditos.
c) aparece como manifestação de todos os homens em todos os tempos.
d) constitui um direito quando tida como determinante da satisfação humana.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D

Considerações da Banca Examinadora:
A questão diz respeito ao termo Direitos Humanos, presente no título, associado ao conteúdo do
texto. Nesse sentido, somente a alternativa D está correta. Ela é a única que contém a ideia de que a
literatura será um direito no momento em que se entende que ela é determinante (geradora, causadora) da
satisfação (contentamento, prazer advindo da realização do que se espera, do que se deseja) humana.
Ressalte-se que nessa alternativa o vocábulo satisfação apresenta o mesmo sentido do encontrado no
trecho (linhas 25 a 28): "a literatura concebida no sentido amplo ( ... ) parece corresponder a uma
necessidade universal, que precisa ser satisfeita, e cuja satisfação constitui um direito".
As demais alternativas estão incompletas - e portanto incorretas - porque, embora contenham
afirmações que se baseiam no caráter universal da literatura, não as apresentam ligadas ao fato de ela ser
um direito. Vejamos:
 A: contém a afirmação de que a literatura é essencial a todos os povos, sem menção ao
fato de por isso ela constituir um direito do homem;
 B: afirma que a literatura está presente em todos, analfabetos e eruditos, fato que
corresponde à universalidade da literatura, independente de escolaridade, e não à
definição de Direitos Humanos;
 C: afirma também que a literatura manifesta-se em todos os homens e épocas, do mesmo
modo sem nenhuma referência ao fato de isso determinar um direito que precisa ser
satisfeito.

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 PORTUGUESA

A questão 04 dos códigos 04 e 12, que corresponde à questão 22 dos códigos 06 e 14, e à questão

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

7110046

Assinale a frase que contém metonímia do tipo parte pelo todo.
a) A cidade estaria ciente e, por trás de persianas corridas, olhos curiosos acompanhariam o desfile. (Renard Perez)
b) Disseram-lhe que no amor a perseverança vencia tudo, e ele perseverou até se tornar insuportável. (Ramalho Ortigão)
c) Poesia é um estado de alma religioso e metafísico em que o homem comunga diretamente com a divindade. (Alberto
Ramos)

d) Muito ocupado no asilo, não tenho com quem deixar os órfãos. (Otto Lara Resende)

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:
A questão pede que se assinale a metonímia do tipo parte pelo todo. Na alternativa C, a metonímia é
do tipo singular pelo plural (homem representando todos os seres humanos).

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 PORTUGUESA

A questão 10 dos códigos 04 e 12, que corresponde à questão 04 dos códigos 06 e 14, e à questão

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

7160645

Ana estava muito frustrada consigo mesma. Ela, que se achava a mulher mais forte para vencer as adversidades,
percebeu que não tinha preparo para aquela situação. Ela nunca teve dúvida de que era superior aos desencontros da vida, mas
a verdade era que ela precisava de uma solução imediata.
Quantas orações subordinadas substantivas estão contidas no texto acima?
a)
b)
c)
d)

1
2
3
4

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
A oração “para vencer as adversidades” é, na verdade, adverbial final, pois expressa uma finalidade.
As orações substantivas presentes no texto são apenas 3:
- que não tinha preparo para aquela situação (objetiva direta);
- de que era superior aos desencontros da vida (completiva nominal);
- que ela precisava de uma solução imediata (predicativa).

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 PORTUGUESA

A questão 11 dos códigos 04 e 12, que corresponde à questão 05 dos códigos 06 e 14, e à questão

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

7022289

7080434

Assinale a alternativa que contém oração sem sujeito.
a)
b)
c)
d)

Ainda se vivia num mundo de incertezas. (A. Bessa Luís)
Havia cinco anos que D. Felicidade o amava. (Eça de Queirós)
Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. (Paulo Leminski)
Tinha-se posto de joelhos, com as mãos estendidas, parecia implorar piedade. (Alexandre Herculano)

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B

Considerações da Banca Examinadora:
Na alternativa B, Dona Felicidade é realmente sujeito de amava, mas a mesma frase contém também
a oração sem sujeito “Havia cinco anos”, por ser o verbo haver impessoal quando expressa tempo
decorrido. Trata-se de um período composto. Na alternativa A, o sujeito é indeterminado: verbo
intransitivo (viver) acompanhado do pronome se, que é índice de indeterminação do sujeito.

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 PORTUGUESA

A questão 17 dos códigos 04 e 12, que corresponde à questão 15 dos códigos 06 e 14, e à questão

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

7380473

Assinale a alternativa incorreta quanto à formação da palavra em destaque.
a) A vida só é possível / reinventada. (Cecília Meireles) – derivação parassintética
b) O amor deixará de variar, se for firme, mas não deixará de tresvariar, se é amor. (Pe. Antônio Vieira) – derivação
prefixal
c) O senhor tolere, isto é o sertão (...) Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos. (Guimarães Rosa) –
derivação imprópria
d) Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica; vício grave, e aliás ínfimo (...) (Machado de
Assis) – derivação sufixal

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:
A análise do processo de formação de palavras não exige contexto, exceto a derivação imprópria, em
que uma palavra muda de classe gramatical de acordo com a frase. Acresça-se que o adjetivo reinventada
existe sem o prefixo  inventada , não sendo, portanto, um caso de parassintetismo, pois este requer a
presença de prefixo e sufixo simultaneamente, não se constituindo sem um deles.

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 PORTUGUESA

A questão 19 dos códigos 04 e 12, que corresponde à questão 13 dos códigos 06 e 14, e à questão

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

7020109
7040077
7161875

7020800
7041774
7331103

7030008
7061611
7520738

7030952
7100066
7932646

7031740
7160342

Assinale a alternativa em que o verbo destacado está no tempo composto.
a)
b)
c)
d)

O doutor Meneses vai galgar a soleira da porta com esforço.
O doutor Meneses tem galgado a soleira da porta com esforço.
O doutor Meneses começou a galgar a soleira da porta com esforço.
A soleira da porta foi galgada com esforço pelo doutor Meneses.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B

Considerações da Banca Examinadora:
O conteúdo programático realmente menciona a conjugação dos tempos simples e não inclui o
tempo composto, mas não é a conjugação que está sendo pedida na questão, e sim o reconhecimento da
estrutura do tempo composto. Isso consta no estudo sobre os verbos auxiliares, em que se diz que ser e
estar formam a voz passiva, e ter e haver formam o tempo composto (Celso Cunha, 6.ª edição, p. 409).

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 PORTUGUESA

A questão 20 dos códigos 04 e 12, que corresponde à questão 12 dos códigos 06 e 14, e à questão 09
dos códigos 08 e 16, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):

Nº de
Inscrição:

7010035
7030773
7040157
7080434
7162042
7332239
7730293
7932518

7020197
7030909
7040219
7100456
7180341
7480118
7730799
7932544

7020208
7030962
7041504
7110046
7230411
7480520
7731101
7932775

7020747
7031130
7041705
7140573
7330831
7520139
7731336
7932880

7021333
7031269
7041774
7160053(2)
7331103
7520527
7830143
7932942

7030295
7031744
7041796
7160260
7331216
7630038
7930657

7030370
7032304
7041808
7160578
7331680
7630826
7931166

7030379
7032460
7041846
7160632
7331883
7630900
7931268

7030452
7032919
7041973
7161875
7331980
7630998
7931917

7030718
7040119
7050357
7161934
7332026
7631179
7932423

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

Marque a alternativa incorreta quanto à classificação do termo em destaque.
a) A porta do escritório abre-se de manso, os passos de seu Ribeiro afastam-se. (Graciliano Ramos) – locução adverbial
de modo
b) Mas casaco de pele não se precisa no calor do Rio... (Clarice Lispector) – advérbio de tempo
c) Todas as coisas de que falo estão na cidade / entre o céu e a terra. (Ferreira Gullar) – advérbio de lugar
d) Talvez fosse possível substituir na cabeça uma língua pela outra, paulatinamente, descartando uma palavra a cada
palavra adquirida. (Chico Buarque) – advérbio de intensidade

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D

Considerações da Banca Examinadora:
A expressão “no calor do Rio” expressa tempo, pois responde à pergunta: “Casaco de pele não se
precisa quando?” A expressão “do Rio” está dentro do advérbio de tempo destacado, mas é uma locução
adjetiva (equivalente ao adjetivo carioca) que se liga ao substantivo calor, não ao verbo.
Quanto à nomenclatura, o objetivo não foi jamais induzir o candidato ao erro. Celso Cunha (5.ed., p.
558) define locução adverbial como o conjunto de duas ou mais palavras que funciona como advérbio.
Ou seja, a locução adverbial é um advérbio representado por um conjunto de palavras, sendo, portanto,
correto chamá-la de advérbio.
Já o adérbio paulatinamente vem do adjetivo paulatino, que significa “feito aos poucos, lento,
vagaroso”, palavras que caracterizam o modo como algo acontece. Sendo assim, paulatinamente é advérbio
de modo, e não de intensidade, erradamente classificado na questão.

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 PORTUGUESA

A questão 24 dos códigos 04 e 12, que corresponde à questão 09 dos códigos 06 e 14, e à questão 14
dos códigos 08 e 16, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

7110046

Leia:
Às vezes, uma dor me desespera...
Nestas ânsias e dúvidas em que ando,
Cismo e padeço, neste outono, quando
Calculo o que perdi na primavera. (Olavo Bilac)
Na estrofe acima, as vírgulas estão separando
a) adjuntos adverbiais.
b) termos coordenados.
c) orações coordenadas sindéticas.
d) orações coordenadas assindéticas

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:
“Nestas ânsias e dúvidas em que ando” é um adjunto adverbial no qual está contida uma oração
adjetiva restritiva em que ando. Não se trata, portanto, de vírgula separando oração coordenada.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

