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: EAGS 2019

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

A questão 03 dos códigos 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, que corresponde à questão 01 dos
códigos 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96 e à questão 04 dos códigos 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e
98, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1720171

Poesia do Tempo
O equívoco entre poesia e povo já é demasiadamente sabido para que valha a pena insistir nele. Denunciemos antes o
equívoco entre poesia e poetas. A poesia não se “dá”, é hermética ou inumana, queixam-se por aí. Ora, eu creio que os poetas
poderiam demonstrar o contrário ao público. De que maneira? Abandonando a ideia de que poesia é evasão.
E aceitando alegremente a ideia de que poesia é participação. Não basta dizer que já não há torres de marfim; a torre desmoronouse pelo ridículo, porém muitos poetas continuam vendo na poesia um instrumento de fuga da realidade ou de correção do que essa
realidade ofereça de monstruoso e de errado. Desenvolve-se então entre eles a linguagem cifrada, que nenhum leigo entende, e
que suscita o equívoco já célebre entre poesia e povo.
Participação na vida, identificação com os ideais do tempo (e esses ideais existem sempre, mesmo sob as mais sórdidas
aparências de decomposição), curiosidade e interesse pelos outros homens, apetite sempre renovado em face das coisas,
desconfiança da própria e excessiva riqueza interior, eis aí algumas indicações que permitirão talvez ao poeta deixar de ser um
bicho esquisito para voltar a ser, simplesmente, um homem.
(Carlos Drummond de Andrade)
Assinale a alternativa que apresenta, de acordo com o autor, indicações que permitirão ao poeta deixar de ser “um bicho
esquisito”.
a)
b)
c)
d)

Linguagem hermética; participação na vida; interesse pelos outros homens.
Identificação com os ideais do tempo; linguagem cifrada; aceitação de que a poesia seja “participação”.
Desconfiança da própria e excessiva riqueza interior; linguagem inumana, curiosidade e interesse pelos outros homens.
Percepção social; atenção aos fatos de seu tempo; e desconfiança de suas próprias riquezas interiores.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D

Considerações da Banca Examinadora:
A alternativa “b” , ao citar a linguagem cifrada, é equivocada, pois, na linha 12, o texto apresenta
esta ideia como um demérito da arte de escrever, suscitando “ o equívoco entre poesia e povo”.

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: EAGS 2019

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

A questão 07 dos códigos 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, que corresponde à questão 24 dos
códigos 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96 e à questão 34 dos códigos 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e
98, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1110065

Complete as lacunas das frases abaixo com a, à, as, às, de acordo com a justificativa do emprego ou ausência do acento
grave. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.
1 – Caminhava pela avenida de ponta ____ ponta. (locução formada por palavra repetida)
2 – Após longa viagem, a filha voltou ____ casa paterna. (palavra casa acompanhada de adjetivo)
3 – Saiu de sua residência ____ pressas. (locução adverbial feminina)
4 – Era um senhor distinto, possuía calçados ____ Luís XV. (elipse diante de palavra masculina)
a)
b)
c)
d)

a – à – às – à
à – à – as – a
à – a – às – à
a – a – as – a

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:
O tipo de questão apresentada não necessita, obrigatoriamente, apresentar, na alternativa correta,
todas as possibilidades de ocorrência, ou não, de crase.

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: EAGS 2019

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

A questão 09 dos códigos 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, que corresponde à questão 35 dos
códigos 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96 e à questão 28 dos códigos 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e
98, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1060032

Leia atentamente as afirmativas abaixo.
I – No vocábulo “alistar”, observa-se a derivação parassintética.
II – Os vocábulos “riacho”, “quietude” e “amanhecer” são formados por sufixos nominais.
III – “Automóvel” é formado por hibridismo.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
a)
b)
c)
d)

I
II
I e III
II e III

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
O vocábulo “alistar” é classificado como vocábulo em que se nota a derivação parassintética, que
consiste em se anexar, ao mesmo tempo, um prefixo e um sufixo a um radical (a+lista+ar). As regras
vigentes apresentam a referida palavra como Derivação Parassintética, independentemente da
possibilidade de se retirar algum elemento (prefixo ou sufixo) e, com isso, obter-se nova palavra com
sentido. Ainda, nota-se que, raros casos, há possibilidade de classificação de ocorrência de Derivação e
Sufixação ao mesmo tempo. Porém, na questão em análise, não há possibilidade de haver distratores que
levem o candidato a tal dúvida, uma vez que as demais sentenças (II e III) não versam sobre este assunto.
Assim, entende-se que a questão afere, com justiça, a capacidade de o candidato notar as diferentes
nuances do processo de formação de palavras.

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: EAGS 2019

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

A questão 15 dos códigos 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, que corresponde à questão 09 dos
códigos 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96 e à questão 40 dos códigos 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e
98, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1031450

1720171

Leia:
“Minha Vida, meu juízo, minha decência”
As regras que justificam, respectivamente, os acentos das palavras acima destacadas são as mesmas que justificam o acento em:
a)
b)
c)
d)

país – ingênuo
júri – cerimônia
úteis – esplêndido
cafeína – bônus

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:
Os vocábulos “juízo” e “país se apresentam dentro das mesmas regras de acentuação, uma vez que
são acentuados os “i” e os “u” tônicos em hiato com vogal ou ditongo anterior, formando sílaba sozinhos
ou com “s”, conforme em “ sa-í-da”, “sa-ú-de”, “ju-í-zo”, “pa-ís” e “ba-ú”. Ainda, esclarece-se que não
há erro de concordância no referido enunciado, uma vez que é possível completá-lo da seguinte forma:
[...] que justificam o acento em “ cada palavra da alternativa”.

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: EAGS 2019

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

A questão 16 dos códigos 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, que corresponde à questão 20 dos
códigos 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96 e à questão 36 dos códigos 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e
98, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1120067

Assinale a alternativa que não apresenta a correta classificação da oração subordinada.
a)
b)
c)
d)

Peço que desistas. (Oração Subordinada Substantiva)
O coração batia forte porque tinha medo. (Oração Subordinada Adverbial)
Era esta a verdade que ninguém contestou. (Oração Subordinada Adverbial)
Pessoa que mente não merece reconhecimento. (Oração Subordinada Adjetiva)

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
No período presente em “c” há possibilidade de classificação de uma Oração Subordinada Adjetiva.
A presença do “que”, pronome relativo, possibilita a única classificação aceitável do trecho “que ninguém
constestou” como Oração Subordinada Adjetiva, exercendo a função sintática de Adjunto Adnominal,
podendo, para efeito de verificação, ser substituída pela expressão análoga “não contestada”.

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: EAGS 2019

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

A questão 17 dos códigos 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, que corresponde à questão 12 dos
códigos 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96 e à questão 38 dos códigos 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e
98, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1080198

1120067

1720171

Com relação às regras de crase, marque a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.
Dedico-me ____ sua lei, meu Deus! Cumpro suas regras. Apresento-me ____ vós, sensível ____ minha fé.
a)
b)
c)
d)

à–à–à
a–à–a
a–à–à
a–a–a

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D

Considerações da Banca Examinadora:
Diante de pronomes pessoais não há crase. Nota-se que, embora haja concesão de uso do acento
grave antes de pronomes possessivos femininos, não há possibilidade de uso antes de “vós”, fato que
impossibilita a consideração das alternativas “a”, “b” e “c”, uma vez que apresentam acento indicativo de
crase a ser preenchido na segunda lacuna.

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: EAGS 2019

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

A questão 19 dos códigos 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, que corresponde à questão 33 dos
códigos 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96 e à questão 14 dos códigos 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e
98, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1010432

1040230

1720171

Em relação aos termos sintáticos e a pontuação, leia as frases abaixo e, em seguida, assinale a alternativa em que as frases
foram pontuadas adequadamente.
1 – Foram feitas várias manifestações, contra a política atual.
2 – Os Deputados, na madrugada de ontem, decidiram aceitar o projeto do Presidente.
3 – Decepcionado, o enfastiado Juiz afastou-se lentamente.
4 – Eu trabalho com a verdade, você com a mentira.
a)
b)
c)
d)

1e2
3e4
2e3
1e4

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
A frase “4” (Eu trabalho com a verdade, você com a mentira.) deve receber uma vírgula vicária após
a palavra “você”. Tal ocorrência é prevista para que a referida vírgula (apagada propositalemente na
questão em comento) exerça a função do verbo que foi “apagado” na segunda oração. Com isso, é
possível notar que o verbo “trabalho” deveria ser presente, ou substituído por uma vírgula. Note o
exemplo a seguir: Eu trabalho com a verdade, [esta vírgula separa as coordenadas] você, [esta vírgula
substitui o verbo “trabalha”] com a verdade.

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: EAGS 2019

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

A questão 20 dos códigos 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, que corresponde à questão 32 dos
códigos 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96 e à questão 21 dos códigos 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e
98, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1331718

Em “Transportamos então nós dois, privilegiadas criaturas, as preciosidades de uma vida humana”, a função sintática do
termo sublinhado é
a)
b)
c)
d)

sujeito.
aposto.
vocativo.
objeto direto.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B

Considerações da Banca Examinadora:
O termo em destaque “privilegiadas criaturas” é, nitidamente, de natureza adjetiva, justificando,
portanto, sua classificação conforme em “b”.

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: EAGS 2019

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

A questão 21 dos códigos 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, que corresponde à questão 31 dos
códigos 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96 e à questão 05 dos códigos 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e
98, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1060130

1160429

Observe os períodos abaixo, diferentes à pontuação:
Adormeci logo, repousei em seus braços.
Adormeci, logo repousei em seus braços.
A observação atenta desses períodos permite dizer que:
a) No primeiro, as orações estão coordenadas sem a presença de conjunção; na segunda, com a presença de conjunção
conclusiva.
b) No primeiro, as orações estão coordenadas com a presença de conjunção; na segunda, com conjunção explicativa.
c) No primeiro, logo é advérbio de tempo; no segundo, uma conjunção causal.
d) No primeiro, logo indica alternância; no segundo, consequência.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:
De acordo com o Anexo E, presente nas Instruções Específicas que norteiam este certame, todos os
conteúdos abordados na questão estão previstos no item “1.2- Gramática”, a saber: pontuação, conjunção,
orações coordenadas e subordinadas. Ainda, observa-se que “Adormeci logo, repousei em seus braços”, o
“logo” não pode ser classificado como conjunção.

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: EAGS 2019

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

A questão 26 dos códigos 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, que corresponde à questão 13 dos
códigos 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96 e à questão 30 dos códigos 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e
98, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1010265

1010432

1031450

1160429(2)

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

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

“Lá fora, a noite é um pulmão ofegante.” (Fernando Namora) – Metáfora
“Quando a bola saía, entravam os comentários dos torcedores.” (Carlos Eduardo Novaes) – Eufemismo
“A areia, alva, está agora preta, de pés que a pisam.” (Jorge Amado) – Antítese
“A geada é um eterno pesadelo.” (Monteiro Lobato)– Hipérbole.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B

Considerações da Banca Examinadora:
A alternativa “b” apresenta como figura de linguagem a“antítese”. Supor a presença de “eufemismo”
é uma leitura equivocada, uma vez que, ao dizer “ quando a bola saía” não, necessariamente, evidencia-se
a não realização de um gol, podendo a “bola” ter sido retirada pelas laterais do campo em lances
eventuais do futebol. De igual modo, em “entravam os comentários dos torcedores” não é possível
afirmar que esses cometários são sempre “ desagradáveis”. Dessa forma, não há nenhuma possibilidade
de classificação da alternativa “b” como eufemismo. As demais alternativas estão corretas. Em “a”, há
clara presença de metáfora ao afirmar-se que “a noite” é “um pulmão”. Em “c”, as palavras “alva” e
“preta” possibilitam a presença de “antítese” e, em “d”, a hipérbole é notada como uma forma exagerada
de se apresentar um fato. Observa-se, neste último exemplo, que toda hibérbole é derivada de uma
metáfora, se distinguindo apenas pela presença de noção de exagero, aumento de intensidade.

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: EAGS 2019

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

A questão 28 dos códigos 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, que corresponde à questão 19 dos
códigos 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96 e à questão 06 dos códigos 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e
98, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1120067

Leia:
Homem é acusado de matar e ocultar o cadáver de sua esposa.
Marque a alternativa que apresenta solução gramatical que minimiza o problema de sentido, percebido na frase, mantendo
as principais informações transmitidas.
a) Acrescentar ao enunciado o objeto direto “sua esposa” para o verbo “matar” e ocultar o termo “e ocultar o cadáver de
sua esposa”.
b) Acrescentar o objeto direto “o corpo” para o verbo “matar”, substituir a palavra “cadáver” por “corpo”, trocar o adjunto
adnominal “de sua esposa” por “dela”.
c) Acrescentar ao enunciado o objeto indireto “de sua esposa” para o verbo “matar”, acrescentar o adjunto adnominal
“seu” à palavra “cadáver” e apagar o adjunto adnominal “de sua esposa”.
d) Acrescentar ao enunciado o objeto direto “sua esposa” para o verbo “matar”, acrescentar o adjunto adnominal “seu” à
palavra “cadáver” e apagar o adjunto adnominal “de sua esposa”.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D

Considerações da Banca Examinadora:
O texto do recurso foi elaborado com incoerência textual, impossibilitando sua clara interpretação.
Observa-se, ainda, que a escolha pelo local adequado de acréscimo do referido adjunto adnominal é de
competência do candidato. A alternativa “a” não pode receber a classificação como “correta”, pois, ao
ocultar (apagar) o termo “ e ocultar o cadáver de sua esposa”, perde-se uma fundamental informação do
enunciado, contrariando o que se pede “mantendo as principais informações transmitidas”.

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: EAGS 2019

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

A questão 29 dos códigos 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, que corresponde à questão 06 dos
códigos 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96 e à questão 09 dos códigos 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e
98, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1031783

1720171

1720354

Leia:
“Pensativo, caminhava pela estrada da vida, que é pedregosa e a cada instante se recria”.
Com relação à oração adjetiva destacada, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

Esta oração é adjetiva explicativa e, neste caso, apresenta-se coordenada.
Esta oração é adjetiva restritiva e está precedida de pronome relativo [que].
A oração destacada é explicativa, limita a significação do termo antecedente [estrada da vida].
É uma oração adjetiva restritiva, sendo indispensável ao sentido da frase [caminhava pela estrada da vida].

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:
A alternativa ‘a” não apresenta, com a grafia da palavra “neste”, impossibilidade de interpretação.
Além, esclarece-se que o vocábulo “que”, isoladamente, não pode ser classificado como oração. Ainda,
em “c” o termo explicativo não “limita”, pois essa é a função de termos restritivos.

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: EAGS 2019

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

A questão 30 dos códigos 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, que corresponde à questão 27 dos
códigos 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96 e à questão 12 dos códigos 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e
98, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1080290

1080350

1330707

Leia:
“Cada novo aluno que ingressa na Força Aérea aspira galgar posição mais brilhante na carreira militar.”
No trecho, o verbo aspirar tem significado de
a)
b)
c)
d)

inalar – sorver algo
almejar – criar algo
pretender – indicar algo
desejar – pretender algo

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
Por ausência da preposição “a” após o verbo “aspira”, a questão será anulada.

Conclusão: O recurso procede.

A questão será ANULADA, conforme item 6.3.5 das Instruções Específicas para o Exame
DECISÃO: de Admissão ao EAGS 2019 (Portaria DEPENS nº 424-T/DPL, de 11 de dezembro de
2017).

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: EAGS 2019

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

A questão 31 dos códigos 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, que corresponde à questão 08 dos
códigos 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96 e à questão 22 dos códigos 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e
98, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1120067

Leia:
Ao chegar tarde em casa, o recém-casado moço, em busca de carinho e atenção de sua esposa que, àquelas horas, já
dormia, entra no quarto, se aproxima da cama e sussurra para a mulher:
— Querida, quero amá-la!
Com sono, sem entender bem o que ouvia, a mulher disse:
— Está dentro do armário.
Insistente, o marido tenta de novo:
— Não é nada disso, meu bem. Agora, vou amar-te!
Aborrecida, a jovem respondeu:
— Você pode ir para qualquer planeta que quiser, com ou sem mala! Quero dormir!
Marque a opção que apresenta explicação gramatical correta sobre a conversa apresentada
a) As dificuldades de entender as reais intenções do marido são decorrentes de usos de pronomes proclíticos.
b) As dificuldades de entender as reais intenções do marido são decorrentes de usos de pronomes enclíticos.
c) As dificuldades de entender as reais intenções do marido são decorrentes de usos de mesóclises nas formas verbais do
verbo “amar”.
d) As dificuldades de entender as reais intenções do marido são decorrentes de usos de pronomes oblíquos átonos em
posições inadmissíveis na Língua Portuguesa em relação ao verbo.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B

Considerações da Banca Examinadora:
Para haver mesóclise, é necessário que o pronome ocorra entre a forma verbal, como no seguinte
exemplo: aprovar-te-ei.

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: EAGS 2019

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

A questão 32 dos códigos 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, que corresponde à questão 40 dos
códigos 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96 e à questão 08 dos códigos 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e
98, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1030016

1031450

1031783

1080309

Assinale a alternativa em que a vírgula foi emprega adequadamente, em função do que se apresenta entre parênteses.
a)
b)
c)
d)

Vens, pois, anunciar-me uma alegria. (Conjunção pospositiva)
A alegria, diz a menina é o impulso da vida. (Oração intercalada)
Uns dizem que se alegrou, outros que se entristeceu. (Vírgula vicária)
A alegria, isto é a sensação que todos buscam, tem sua origem na satisfação de desejos. (Expressão explicativa)

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:
A presente questão, no enunciado, não apresenta impossibilidade interpretativa . Na alternativa ‘c”,
faltou uma vírgula após a palavra “outros”, impossibilitando sua classificação como correta. Em “d”,
embora haja “sentido explicativo” com a ausência da vírgula depois da expressão “isto é”, o que se espera
é que o candidato perceba a presença da “expressão explicativa” com ausência de vírgula. Note que esta
exigência foi explicitada, entre parênteses, após a senteça presente em “d”. Trata-se, neste ponto, de
apresentar ao candidato situação problema pontual, a fim de que se afira a capacidade de pontuação em
situações diversas.

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: EAGS 2019

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

A questão 34 dos códigos 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, que corresponde à questão 18 dos
códigos 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96 e à questão 24 dos códigos 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e
98, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1630279

1631436

Vou tirar você do dicionário
Vou tirar do dicionário
A palavra você
Vou trocá-la em miúdos
Mudar meu vocabulário
E no seu lugar
Vou colocar outro absurdo
Eu vou tirar suas impressões digitais da minha pele
Eu vou tirar você de letra
Nem que tenha que inventar outra gramática
Eu vou tirar você de mim
Assim que descobrir
Com quantos nãos se faz um sim.
Itamar Assumpção & Alice Ruiz. In: DUNCAN, Zélia. Intimidade - texto adaptado.

Com base no texto adaptado “Vou tirar você do dicionário”, leia o fragmento textual que segue e assinale a alternativa correta.
“Eu vou tirar você de mim”
a)
b)
c)
d)

“Você” é um pronome de tratamento familiar, o pronome “mim” é oblíquo átono.
A forma “você” foi usada no papel de pronome pessoal do caso oblíquo atuando como complemento verbal.
“Você” e “mim” são pronomes pessoais oblíquos átonos que indicam diretamente as pessoas do discurso.
Os pronomes “eu” e “mim” são, respectivamente, classificados como pronomes pessoais do caso reto e oblíquo átono.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
Embora possa haver dupla possibilidade de uso do pronome “você” em diversas situações
comunicativas, a alternativa é clara ao solicitar que se perceba que “você” foi usado “ no papel de” outro
pronome. Ainda, observa-se que “mim” é pronome oblíquo tônico.

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: EAGS 2019

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

A questão 35 dos códigos 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, que corresponde à questão 15 dos
códigos 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96 e à questão 26 dos códigos 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e
98, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1630352

De acordo com o uso da palavra “nãos” no texto “Vou tirar você do dicionário”, marque a alternativa correta.
a) Trata-se de um substantivo, pois sofre flexões morfológicas próprias de um substantivo e aceita ser antecedida pelo
artigo “os” em outros contextos de uso.
b) Trata-se de um advérbio de negação. Embora flexionado, a ideia negativa se contrapõe ao advérbio “sim” presente no
mesmo verso.
c) Trata-se de um recurso linguístico aceitável numa língua, em que se exemplifica a troca de advérbios por pronomes
indefinidos.
d) Trata-se de uma flexão indevida de palavra “gramaticalizada” por dicionários, recurso esse impossível de ser utilizado
numa língua.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:
Na Língua Portuguesa é possível que uma palavra “migre” de classe morfológica em função de
determinados usos, como é o caso em questão, em que o “não” passa a ser classificado como 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: EAGS 2019

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

A questão 36 dos códigos 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, que corresponde à questão 16 dos
códigos 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96 e à questão 25 dos códigos 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e
98, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1331785

De acordo com o texto “Vou tirar você do dicionário”, sobre uma possível conclusão advinda de sua leitura, marque a
alternativa correta.
a) O eu-lírico do texto deixa clara a ideia de ter dificuldade em esquecer e rechaçar a pessoa designada pela palavra
“você”.
b) Pode-se afirmar que a troca de pronomes no texto é fruto do incômodo que a gramática provoca no autor.
c) A intenção do eu-lírico é inventar uma nova gramática e um novo dicionário, reflexo de suas inquietações com as
normas de escrita vigentes.
d) Pode-se concluir que o eu-lírico deseja rememorar a pessoa “você”, conforme elucidado no verso “Eu vou tirar você de
mim”.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:
A questão solicita uma “possível conclusão” a partir da leitura do texto. Nota-se, com clareza, que as
alternativas “b”, “c” e “d” apresentam horizontes problemáticos de leitura, sendo “a” a única opção com
possibilidade interpretativa aceitável.

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: EAGS 2019

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

A questão 39 dos códigos 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, que corresponde à questão 29 dos
códigos 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96 e à questão 15 dos códigos 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e
98, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1120141

1120238

A partir da leitura da tirinha da Mafalda, personagem ilustrada nos dois primeiros e no último quadrinho, é possível
concluir que ela

http://www.universodosleitores.com/2016/04/mafalda-em-10-tirinhas-realistas-e.html, acesso em JUL 2017.

a) se apresenta em estado de júbilo pela sua nação. Esse fato, indubitavelmente, está ligado à sua sujeição voluntária às
datas cívicas.
b) questiona valores morais e cívicos e faz questão de se colocar à parte da sociedade quando resolve subverter valores de
amor à sua própria pátria.
c) apresenta, indiretamente, uma crítica às pessoas que são condicionadas às regras impostas pela sociedade,
manifestando assim sua liberdade de expressão, não vinculada às datas programadas dos calendários.
d) se surpreende com a fala da personagem no quarto quadrinho, seu interlocutor, que, surpreso pelas atitudes ufanistas da
menina, mostra-se livre de sistemas de controle social, como calendários e datas cívicas.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
Na questão, a alternativa “b” apresenta incorreção ao afirmar que Mafalda “se coloca à parte da
sociedade”. Em ‘d”, a incorreção é notada quando afirma-se que o interlocutor “mostra-se livre de
sistemas de controle social”. Nesse exemplo, há clara ideia de que ele (o interlocutor) limita-se à
dependência de calendários cívicos, por exemplo.

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: EAGS 2019

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

A questão 40 dos códigos 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, que corresponde à questão 25 dos
códigos 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96 e à questão 11 dos códigos 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e
98, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

1080309

1120067

1120238

1331726(2)

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

Leia:
Os investimentos da iniciativa privada em saúde deveriam ser proporcionais aos lucros de cada empresa.
Os termos destacados classificam-se, respectivamente, em:
a)
b)
c)
d)

complemento nominal – adjunto adnominal
adjunto adnominal – complemento nominal
adjunto adnominal – predicativo
predicativo – adjunto adnominal

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B

Considerações da Banca Examinadora:
Na questão, os termos destacados são seguidos: “da iniciativa privada” e “em saúde”. Observa-se que
o próprio enunciado indica a presença de mais um termo, apresentando o plural (oS termoS destacadoS)
Além, não há incorreção na alternativa “b”, sendo que “da iniciativa privada” é adjunto adnominal e “em
saúde”, complemento nominal. O fato de estarem juntos, seguidos como se apresentam, não implica em
outra classificação sintática diferente da apresentada no gabarito, sendo que esta escolha proposital se
configura como o nível de dificuldade da questão.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

