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 2/2018

DISCIPLINA: INGLÊS BÁSICO

A questão 27 do código 11, que corresponde à questão 39 do código 13, e à questão 44 do código 15,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1041357

Economic crisis increases consumption of rice and beans in Brazil
The economic crisis is making the Brazilian consumer exchange meat for the traditional dish of rice and beans. High
unemployment and falling incomes, together with the low prices of these products, caused by good harvest, are responsible for
the increase in demand, __________ will be 15% to 20% this month, compared to the prediction for the year. The average
consumption per capita is around 3, 5 kilos of rice and 1, 5 kilo of beans.
Fonte: Folha de São Paulo – Internacional -10/05/2017

The words “is making”, underlined in the text, form a verb in the __________.
a)
b)
c)
d)

simple past
future tense
simple present
present progressive

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D

Considerações da Banca Examinadora:
O recurso não procede. De acordo com a fonte de Embasamento do Candidato (Collins Cobuild
Elementary English Grammar, p. 6), o tempo verbal “Present Progressive” pode ser utilizado quando se
refere a um plano futuro (“to talk about a future plan”). O recurso não procede pelos seguintes motivos:
(1) para corroborar a ideia de Futuro, advérbios de tempo teriam de ser utilizados na frase. Os próprios
exemplos da fonte de Embasamento do Candidato trazem advérbios de tempo: “Mike is coming home on
Thursday” e “They are having a party next week”; (2) Não há nada no texto que remeta a idéia de
Futuro; (3) A primeira frase do texto (“The economic crisis is making the Brazilian consumer exchange
meat for the traditional dish of rice and beans”) significa que “A crise econômica está fazendo o
consumidor brasileiro trocar carne pelo prato tradicional de arroz e feijão”. (4) Como crises econômicas
não fazem planos futuros, não faria sentido dizer que a crise econômica está planejando mudar o
consumidor brasileiro.

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 2/2018

DISCIPLINA: INGLÊS BÁSICO

A questão 36 do código 11, que corresponde à questão 42 do código 13, e à questão 25 do código 15,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1730347

Read the text and answer question.
1

It’s never too late to make changes to prevent diseases
that may end your flying career. And becoming healthier
doesn’t mean you have to make major changes. Here are
some tips on what you can do today to keep yourself in the
5 air for years to come.
- take the stairs instead of riding the elevator;
- limit red meat;
- consume more vegetables;
- wear UV-blocking sunglasses;
10
- walk more;
- try a yoga class;
- don’t smoke;
- drink a lot of water;
- find an activity that you love after retirement.
Fonte:http://goo.gl/W3uCrU Acess 30/05/2017

The adjective “healthier”, underlined in the text, is a ____________.
a)
b)
c)
d)

superlative
comparative of equality
comparative of inferiority
comparative of superiority

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D

Considerações da Banca Examinadora:
O recurso não procede. O texto em questão dá sugestões de como prevenir doenças (“make changes
to prevent diseases”). Conforme explicitado na Resolução da Questão, o adjetivo “healthier” é utilizado
aqui como Comparativo de Superioridade pois se refere a uma condição mais saudável que a atual.

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 2/2018

DISCIPLINA: INGLÊS BÁSICO

A questão 38 do código 11, que corresponde à questão 34 do código 13, e à questão 46 do código 15,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1080394

Read the text and answer question.
A __________ fact about Australia is that one Australian family in three (that’s approximately 33%) speak another
language, apart from English.
Choose the best alternative to complete the blank in the text.
a)
b)
c)
d)

surprises
surprised
surprising
surprisingly

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
O recurso não procede. Conforme explicitado na Resolução, a questão aborda adjetivos terminados
em “-ing”. A alternativa C responde a questão, pois se refere a “um fato surpreendente sobre a
Austrália”. O advérbio “suprisingly” não responde a questão pelos seguintes motivos: (1) advérbios não
precedem substantivos; (2) não faria sentido dizer “um fato surpreendentemente sobre a Austrália”. O
Embasamento do Candidato não consta da Bibliografia Sugerida.

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 2/2018

DISCIPLINA: INGLÊS BÁSICO

A questão 42 do código 11, que corresponde à questão 25 do código 13, e à questão 30 do código 15,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1041357

1080394

Read the text and answer question.
My neighbors love Christmas, but I don’t. In fact, if I can be completely honest, I hate Christmas. Maybe it’s
because Christmas was always a little depressing when I was a young boy. Anyway, my neighbors really love
Christmas and every year they decorate the inside and outside of their house with big, bright lights. This year,
however, they really exaggerated: their lights are so bright that I can’t sleep at night! Tomorrow I am going to speak
to my neighbors and ask that the lights __________ reduced or removed.
Choose the best alternative to complete the blank in the text.
a)
b)
c)
d)

be
are
were
have been

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:
O recurso não procede. O tópico “Modos imperativo e subjuntivo” consta do item 3.1 nas Instruções
Específicas do Edital do Concurso.

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 2/2018

DISCIPLINA: INGLÊS BÁSICO

A questão 40 do código 11, que corresponde à questão 48 do código 13, e à questão 29 do código 15,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1080394

Read the text and answer question.
Finding a taste of Japan in São Paulo’s Liberdade neighborhood
Home of the largest Japanese community outside of Japan, São Paulo’s Liberdade neighborhood is a city within a city, with
many specialty shops for Japanese food and home products.
Since most of the products are imported directly from Japan, and many do not contain a Portuguese ingredient version, shop
owners and employees are always at hand for a quick translation.
Fonte: The Rio Times/Brazil News

The words “at hand”, underlined in the text, mean _____.
a)
b)
c)
d)

busy
distant
worried
available

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D

Considerações da Banca Examinadora:
O recurso não procede. Conforme explicitado na Resolução da Questão, a expressão “at hand” dá a
ideia de que algo/alguém se encontra “à mão” ou está disponível. O segundo significado do verbete “at
hand”, na página 732 do Dictionary of Contemporary English, mostra que ele significa “close to you and
available to be used” (próximo a voce e disponível para ser usado), que é justamente a ideia que a
expressão “at hand” traz no texto: os funcionários estarão lá, disponíveis, para uma tradução rápida. O
argumento do Candidato não é coerente com o texto, pois não faria sentido dizer que os funcionários
estariam ocupados para fazer uma tradução rápida. O Embasamento do Candidato não consta da
Bibliografia Sugerida.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

