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 2/2017

DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Básico)

A questão 28 do código 65, que corresponde à questão 44 do código 67, e à questão 34 do código 69,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

5380269

Read the text and answer question.
Sam’s adventure
It’s a very hot Texas night; 35ºC! Sam can’t sleep. He’s hot and he’s hungry. He goes to the kitchen. He cooks some fried
bananas. But he forgets to turn off the gas. He leaves the kitchen and goes to the pool. His parents are asleep; they don’t know
about his adventure.
He’s in the water-alone!
Mmm, It’s cool! Suddenly he gets cramp in his legs and he can’t swim. He looks at the house and it’s on fire. Sam’s parents
are in there and he must help them. He is desperate.
According to the text, choose the best response
a)
b)
c)
d)

Sam is a bad boy.
Sam is responsible for the house.
Sam’s parents aren’t concerned about him.
Sam’s parents don’t know what is happening.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D

Considerações da Banca Examinadora:
Em nenhum momento, o texto sugere que Sam é um menino ruim, ele apenas diz que Sam se esqueceu de
desligar o gás, o que causou o incidente: a casa pegou fogo. A única alternativa coerente com o texto é a D,
que diz que os pais de Sam nada sabiam do que estava acontecendo, pois estavam dormindo.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.
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A questão 44 do código 65, que corresponde à questão 37 do código 67, e à questão 29 do código 69,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

5060964

Read the text and answer question.
Part of New Bicycle Path Collapses in Rio de Janeiro Leaving Two Deaths
The Rio Fire Department says two people died __ Thursday, April 21, after a part __ the recently inaugurated bicycle path on
Niemeyer avenue, __ the south zone of Rio de Janeiro.
The path was named after Brazilian singer Tim Maia and is located between Niemeyer avenue and a cliff, hanging over the sea.
The path is a connection between Leblon beach and São Conrado, both in the city’s south zone. The bike path was inaugurated
earlier this year, on January 17, and cost R$ 44,7 million.
Glossary
Hanging over – suspenso sobre
In “... the path was named after Brazilian singer Tim Maia ...” we can infer that:
a)
b)
c)
d)

It was a tribute to Niemeyer.
It has the same name as Tim Maia.
It has a different name from the famous singer.
The name of the path was changed by Tim Maia.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B

Considerações da Banca Examinadora:
Conforme dicionário Collins Cobuild Advanced Learner’s, verbete 3, name (sth) after (S.B) significa
nomear algo com o mesmo nome de uma pessoa. No texto, a terminologia foi usada na voz passiva.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

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 2/2017

DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Básico)

A questão 47 do código 65, que corresponde à questão 34 do código 67, e à questão 27 do código 69,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

5021279

5032399

5032705

Read the text and answer question.
Another plane returns to Guarulhos airport
For the second day consecutive, an airplane had to return to Guarulhos airport, after being hit by birds.
The incident happened on Wednesday (27) with a Boeing 737-800 belonging to the airline Gol _____ took off for Fortaleza.
The bird entered one of the two motors, causing serious troubles. Because of the problem, the plane returned to Guarulhos almost
two hours after taking off. The aircraft had to use fuel to land with less weight.
According to the text, we can infer that __________. except:
a)
b)
c)
d)

the airplane had troubles.
it was necessary to burn fuel.
the airplane was heading for Fortaleza
the airport had problems with some birds

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D

Considerações da Banca Examinadora:
Segundo o dicionário Oxford Advanced Learner’s, verbete burn, nº 4, o verbo pode ser usado no
sentido figurado, como gastar. Vide exemplo dado no dicionário. “Which fuel burns most efficiently?

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

