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 PORTUGUESA

A questão 01 dos códigos 65 e 71, que corresponde à questão 02 dos códigos 67 e 73, e à questão 01 dos
códigos 69 e 75, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

5160273

5160664

5610203

De acordo com o texto, hiponatremia é
a) uma forma difícil de beber água, uma vez que causa sintomas desagradáveis aos praticantes dessa modalidade de
hidratação especialmente desenvolvida para atender atletas que consomem muito líquido e sódio durante as atividades
físicas.
b) uma forma de hidratação diferenciada, praticada exclusivamente por atletas que, por conta de “overdose” de treinos, ou
“overtrain”, sofrem sintomas ligados ao aumento do volume do cérebro.
c) difícil de ser detectada, uma vez que seus sintomas, normalmente leves, levam o indivíduo afetado a sofrer por dor de
cabeça, vômito, confusão ou convulsões devido ao inchaço do cérebro.
d) uma situação na qual o corpo passa a reter líquidos de modo desequilibrado devido à queda de sódio e ao aumento de
ingestão de água

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D

Considerações da Banca Examinadora:
De acordo com o texto, 2º parágrafo, a hiponatremia “pode elevar os níveis de água no corpo e
causar o inchaço das células” e, a partir dessa“intoxicação”, esse excesso de água no corpo também é
resultado da retenção de líquidos, uma vez que, se os níveis de água no corpo foram elevados, todo
líquido ingerido não conseguiu ser eliminado.

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 PORTUGUESA

A questão 03 dos códigos 65 e 71, que corresponde à questão 03 dos códigos 67 e 73, e à questão 03 dos
códigos 69 e 75, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

5020247

Considerando que a palavra natremia significa a presença de sódio no sangue, é correto afirmar que a palavra
hiponatremia é formada por
a)
b)
c)
d)

aglutinação.
justaposição.
derivação prefixal.
derivação parassintética.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
No enunciado da questão, a palavra natremia apresenta sua significação. Com essa delimitação,
questionou-se o prefixo hipo. Sendo hiponatremia uma palavra formada por derivação prefixal.

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 PORTUGUESA

A questão 06 dos códigos 65 e 71, que corresponde à questão 13 dos códigos 67 e 73, e à questão 20 dos
códigos 69 e 75, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

5030193

Marque a opção correta em relação às ocorrências de crase.
a) Exige-se a assistência às palestras.
b) Obra antiga cede lugar à condomínio.
c) Não dê atenção à pessoas suspeitas no local.
d) A fome abre caminho à fomentar doenças graves no organismo

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:
De acordo com CEGALLA (2008, p.277), a única alternativa correta é a “a”. As demais alternativas
apresentam casos em que não há crase: diante de palavra masculina (condomínio); diante de substantivo
feminino usado em sentido geral e indeterminado (pessoas) e diante de verbo (fomentar).

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 PORTUGUESA

A questão 09 dos códigos 65 e 71, que corresponde à questão 24 dos códigos 67 e 73, e à questão 19 dos
códigos 69 e 75, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

55610203

Em “Dize logo tudo.” há presença de verbo conjugado em
a)
b)
c)
d)

segunda pessoa do plural do modo Infinitivo.
primeira pessoa do singular do modo Subjuntivo.
segunda pessoa do singular do modo Imperativo Afirmativo.
terceira pessoa do singular do modo Imperativo Negativo

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
O modo imperativo é empregado para exprimir ordem, pedido, súplica ou conselho, de forma a impor
o processo verbal ao interlocutor com a intenção que este aja de acordo com aquilo que o emissor da
mensagem pretende. Em “Dize logo tudo” há presença do verbo conjugado em segunda pessoa do modo
Imperativo Afirmativo. De acordo com CEGALLA (2008, p.199), o imperativo não possui a primeira
pessoa do singular nem as terceiras pessoas. As formas verbais correspondentes aos pronomes de
tratamento (você, vocês, o senhor, os senhores, etc.), embora revistam o aspecto de 3ª pessoa,
verdadeiramente referem-se à 2ª pessoa do discurso (a pessoa com quem se fala).

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 PORTUGUESA

A questão 10 dos códigos 65 e 71, que corresponde à questão 20dos códigos 67 e 73, e à questão 15 dos
códigos 69 e 75, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

5160687(2)

5631135

Autopsicografia (Fernando Pessoa)
O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.
E os que leem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
Mas só a que eles não têm.
E assim nas calhas de roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama coração.
Em relação ao texto, marque a alternativa correta quanto ao tipo de sujeito.
a)
b)
c)
d)

O verbo “têm” (8º verso) possui como sujeito simples um termo plural com o qual concorda.
“O poeta” é sujeito gramatical, simples, singular, do verbo “Finge”, presente no 2º verso.
“as duas” é sujeito simples, no plural, do verbo “teve”, presente no 7º verso.
“nas calhas de roda” é sujeito simples do verbo “Gira”, presente no 10º verso.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:
O sujeito gramatical do verbo “Finge”, presente no 2º verso, é oculto, elíptico. Em Finge tão
completamente, o sujeito “ele” se deduz a partir da desinência do verbo, de acordo com CEGALLA
(2008, p.325).
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 PORTUGUESA

A questão 12 dos códigos 65 e 71, que corresponde à questão 22 dos códigos 67 e 73, e à questão 04 dos
códigos 69 e 75, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

5160482

A regência verbal não está de acordo com a norma padrão em qual alternativa?
a)
b)
c)
d)

Chegamos a São Paulo para uma consulta médica.
Os funcionários aspiravam a uma posição de destaque.
As medidas visavam por um progresso da cidade do interior.
O quadro era irreversível na sala de operações, o médico já não o assistia.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
Em O quadro era irreversível na sala de operações, o médico já não o assistia, o verbo “assistir” é
transitivo direto, com o significado de prestar assistência, confortar, ajudar. (CEGALLA, 2008, p. 493)
Nesta acepção, pode ser usado na voz passiva: “ O quadro irreversível na sala de operações já não era
assistido pelo médico”.

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 PORTUGUESA

A questão 11 dos códigos 65 e 71, que corresponde à questão 18 dos códigos 67 e 73, e à questão 21 dos
códigos 69 e 75, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

5021271
5161481

5031947
5610303

5050288

5050321

5130153

De acordo com o sentido do poema de Fernando Pessoa, pode-se afirmar que
a)
b)
c)
d)

os poemas, reflexos de dores nunca sentidas e experiências nunca vividas, são mentiras inventadas pelos poetas.
quem não é sincero, não pode ser poeta, uma vez que é com verdades absolutas que se faz a boa obra poética.
a obra poética é classificada como digna de confiança quando traz fatos reais, sem fingimentos.
o ato de fingir, na criação poética, disfarça sentimentos reais que afetam a vida dos poetas.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D

Considerações da Banca Examinadora:
Mesmo considerando a falta de aproximação desta questão com seu texto de referência
“Autopsicografia”, o enunciado faz alusão ao poema de Fernando Pessoa, apresentando condições de
resolução ao canditado. Vale ressaltar que não há outro poema desse autor na prova, portanto não é
possível afirmar que houve comprometimento na interpretação dessa questão.

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 PORTUGUESA

A questão 19 dos códigos 65 e 71, que corresponde à questão 17 dos códigos 67 e 73, e à questão 10 dos
códigos 69 e 75, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

5040332

Marque a opção que apresenta, em destaque, complemento nominal.
a)
b)
c)
d)

Referi-me aos mesmos alunos de sempre.
Lute pela justiça, mas não se esqueça do amor.
A luta contra o ócio começa com a coragem de agir.
Lutava, frequentemente, contra o mal de suas ações.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
O complemento nominal é o termo complementar que vem ligado por preposição ao substantivo, ao
adjetivo ou advérbio cujo sentido integra ou limita. Em A luta contra o ócio, o substantivo “ luta” reclama
a presença de complemento nominal, devido a sua significação transitiva, incompleta.

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 PORTUGUESA

A questão 20 dos códigos 65 e 71, que corresponde à questão 09 dos códigos 67 e 73, e à questão 14 dos
códigos 69 e 75, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

5030589

5050184

5071003

Assinale a alternativa que não apresenta figura de linguagem.
a)
b)
c)
d)

Os cometas têm uma longa cauda luminosa que, quando se aproximam da Terra, iluminam a noite escura.
O cerimonialista domava o microfone como um radialista.
Amanheceu, encontrava-se numa selva de pensamentos.
São doces as recordações de minha infância perdida.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:
A alternativa “a” não apresenta figura de linguagem. Conceitua-se “cauda” por designação genérica
de qualquer apêndice; a parte posterior ou o alongamento de algo. Dessa forma, em “Os cometas têm uma
longa cauda luninosa” as palavras foram empregadas no sentido próprio, denotativo.

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 PORTUGUESA

A questão 21 dos códigos 65 e 71, que corresponde à questão 05 dos códigos 67 e 73, e à questão 12 dos
códigos 69 e 75, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

5020247

5030193

5030589

5040332

5160687

Assinale a alternativa que apresenta a mesma regra de acentuação gráfica da palavra espontâneo.
a)
b)
c)
d)

Pátria
Cônsul
Bênção
Esplêndido

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:
Em relação à acentuação gráfica dos vocábulos paroxítonos terminados em ditongo crescente,
acentuam-se com o acento adequado as palavras “Espontâneo” e “Pátria”. (CEGALLA, 2008, p.71).

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 PORTUGUESA

A questão 23 dos códigos 65 e 71, que corresponde à questão 14 dos códigos 67 e 73, e à questão 09 dos
códigos 69 e 75, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

5050321

Marque a opção em que o termo em destaque não modifica um substantivo.
a)
b)
c)
d)

E nesse dia então/ vai dar na primeira edição/ cena de sangue num bar da Avenida São João. (Paulo Vanzolini)
As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. (Joaquim Osório Duque Estrada)
Alguma coisa acontece no meu coração/que só quando cruza a Ipiranga com a avenida São João. (Caetano Veloso)
Gostava do Ipiranga quando ele ainda era um riacho bucólico e despoluído.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D

Considerações da Banca Examinadora:
Chamam-se termos integrantes da oração os que completam a significação transistiva dos verbos e
nomes. Em “Gostava do Ipiranga”, o termo destacado é objeto direto, complemento do verbo “gostar”,
sendo por isso indispensável à compreensão do enunciado. Nesta frase, o termo do Ipiranga não exerce
carga de modificação semântica a um substantivo.

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 PORTUGUESA

A questão 24 dos códigos 65 e 71, que corresponde à questão 08 dos códigos 67 e 73, e à questão 07 dos
códigos 69 e 75, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

5050184

Marque a alternativa que apresenta correta classificação do sujeito:
a)
b)
c)
d)

Atropelaram as ideias na apresentação do trabalho.(Sujeito Oculto)
O arrependido é movido pela fé de salvação.(Sujeito Paciente)
Viveria tudo outra vez, na esperança do acerto.(Sujeito expresso)
Choveu elogio pelas iniciativas altruístas dos mestres.(Sujeito Inexistente)

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B

Considerações da Banca Examinadora:
O sujeito é indeterminado quando o verbo não se refere a uma pessoa determinada, ou por se
desconhecer quem executa a ação, ou por não haver interesse no seu conhecimento. Na alternativa “a”, a
correta classificação é sujeito indeterminado. Em Atropelaram as ideias na apresentação do trabalho, o
sujeito não vem expresso na oração, nem pode ser indentificado. A indeterminação do sujeito ocorreu
usando-se o verbo na 3ª pessoa do plural. (CEGALLA, 2008, p. 325).

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

