
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Pode-se afirmar sobre o texto que

a) as pesquisas foram definitivas para solucionar o problema da pouca memória nos obesos.
b) novas pesquisas precisam ser realizadas para se obterem mais resultados acerca da relação entre memória e obesidade.
c) a pesquisa realizada em Cambridge foi apenas mais uma entre as tantas que já se fizeram sobre o assunto memória  X obesidade.
d) os  resultados  da  pesquisa  não  sinalizaram uma significativa  influência  do  IMC sobre  a  capacidade  de  memorização  dos

participantes.

Alternativa correta: B

Resolução:

No texto,  não  se  afirma  que  as  pesquisas  foram
suficientes  nem  definitivas  para  solucionar  o
problema relacionado à pouca memória dos obesos,
como se afirma em A; também não afirma que já
houve  muitas  outras  pesquisas  sobre  o  mesmo
assunto, conforme aponta a alternativa C. O que está
exposto em D também não se aplica ao texto;  ao
contrário,  os estudos revelaram que há influência,
sim, do IMC sobre a capacidade de memorização.
Apenas o que se afirma em B se encontra correto
com relação ao texto, conforme se pode constatar no
final do último parágrafo. 

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9120390-9116707-

Considerações da Banca Examinadora:

O texto tem como objetivo mostrar a relação entre sobrepeso e memória, a partir de um estudo realizado por
pesquisadores. Nesse estudo, está claro que pessoas obesas ou com IMC elevado tiveram pior desempenho
em testes de memória. No entanto, os autores consideram que o estudo foi pequeno e insuficiente para se
solucionar o problema  de perda de memória nos obesos, conforme a afirmaçao feita em A (referência ao
recurso número  9116707); consideram também que é necessário que outros estudos mais completos sejam
feitos. Essa necessidade está clara no último parágrafo do texto. Vale salientar ainda que, na conclusão do
texto, fala-se na necessidade de se fazerem novas pesquisas para se detectarem fatores psicológicos que
podem levar à obesidade. Podemos inferir que esses fatores podem ser vários, porém a relação entre
memória e obesidade não se exclui desses fatores, uma vez que todo o texto se refere a essa relação. Além
disso, em vários momentos do texto, aparecem sinalizadores de incerteza/dúvida quanto aos possíveis
resultados/efeitos entre o IMC e a memória, tais como: "... a redução da memória episódica — como
resultado do aumento do IMC — pode contribuir para o aumento de peso"; "...o aumento do IMC pode
levar a mudanças estruturais e funcionais no cérebro que reduzem a capacidade de formar e recordar
memórias episódicas."; "Nossa descoberta pode significar que as pessoas com sobrepeso são menos
capazes de reviver vividamente detalhes de eventos passados. Isso, por sua vez, pode prejudicar a sua
capacidade de usar a memória para regular o consumo de alimentos". Dessa forma, a afirmação contida em
B está correta.



Página 2 de 2

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:19:41
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DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Analise os termos em destaque e marque (1) para adjunto adnominal, (2) para complemento nominal e (3) para agente da passiva.
Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.
 
(   ) A população ribeirinha estava insatisfeita com o prefeito.
(   ) Vários profissionais com experiência foram demitidos pelo prefeito.
(   ) A prefeitura ficou cercada de pescadores naquela manhã fria.
(   ) Os ribeirinhos reclamaram que a ponte de madeira foi construída com material de péssima qualidade.

 
a) 1 - 2 - 2 - 3
b) 2 - 1  - 3 - 1
c) 2 - 3 - 1 - 2
d) 1 - 1 - 2 - 3

Alternativa correta: B

Resolução:

     Adjunto adnominal é o termo que se associa a qualquer substantivo do período para especificar o sentido desse nome, atribuindo-
lhe característica, qualidade ou modo de ser. Pode vir ou não iniciado de preposição. Em Vários profissionais com experiência
foram demitidos pelo prefeito., o termo com experiência (= experiente) especifica/qualifica o nome profissionais. É também adjunto
adnominal o termo destacado em Os ribeirinhos reclamaram que a ponte de madeira foi construída com material de péssima
qualidade., pois ele especifica o nome ponte.
    Agente da passiva é o elemento que pratica a ação verbal na voz passiva analítica. Vem iniciado pelas preposições por, pelo(s),
pela(s), ou de (menos comum). Ocorre agente da passiva em A prefeitura ficou cercada de pescadores naquela manhã fria. Nesse
caso, os pescadores praticaram a ação de cercar a prefeitura.
     Complemento nominal é o termo que completa um nome (substantivo, adjetivo ou advérbio) de sentido incompleto. Assim como o
agente da passiva, vem sempre iniciado por preposição. Em A população ribeirinha estava insatisfeita com o prefeito., o termo
destacado completa o sentido do adjetivo insatisfeita (quem está insatisfeito, está insatisfeito com algo). 

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9129972-

Considerações da Banca Examinadora:

A classificação dos termos destacados feita no recurso está equivocada. Segue a classificação correta,
conforme o gabarito.

* A população ribeirinha estava insatisfeita com o prefeito.

A população ribeirinha: sujeito / com o prefeito: complemento nominal do predicativo do sujeito
insatisfeita

* Vários profissionais com experiência foram demitidos pelo prefeito.

Vários profissionais com experiência: sujeito / com experiência: adjunto adnominal do núcleo do sujeito
profissionais (= experientes)

* A prefeitura ficou cercada de pescadores naquela manhã fria.

A prefeitura: sujeito / de pescadores: agente da passiva (os pescadores cercaram a cidade)

* Os ribeirinhos reclamaram que a ponte de madeira foi construída com material de péssima qualidade.



Página 2 de 2

Os ribeirinhos: sujeito / a ponte de madeira: sujeito da oração objetiva direta / de madeira: adjunto
adnominal do núcleo do sujeito ponte (material de que é feita a ponte)

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:22:32
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ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Em qual alternativa há objeto indireto?

a) Gustavo me viu no centro da cidade na sexta-feira à tarde.
b) Roubaram-no dentro do ônibus lotado no final de semana.
c) Professora, nossos filhos nos obedecem sempre.
d) Estas jóias? Comprei-as ontem.

Alternativa correta: C

Resolução:

Na alternativa A, o pronome oblíquo me é objeto direto do verbo transitivo direto ver (ver alguém ou algo). Em B, o verbo roubar
(roubaram) é transitivo direto, e seu objeto direto é o pronome oblíquo o (no), que corresponde ao pronome ele. Na alternativa C, o
pronome oblíquo nos é o objeto indireto do verbo transitivo indireto obedecer  (obedecer a alguém).  Importa destacar que a
preposição fica implícita quando esse tipo de pronome é objeto indireto. Em D, o pronome as é o objeto direto do verbo comprar
(comprar algo).

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9127185-

Considerações da Banca Examinadora:

Esta questão será mantida, pois o candidato identificou a questão número 09 do código 35 e seu argumento
baseou-se na questão número 12 do mesmo código, contrariando o item 6.5.1 das instruções específicas.

Parecer: RECURSO NÃO ANALISADO

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:22:35
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ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
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ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Quanto à regência verbal, complete as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.
 
I.  Muitas  foram as  transformações  _________  passou  a  medicina  nas  últimas  três  décadas.  Tal  fato  é  muito  benéfico  para  a
humanidade.
II. Estas são as apostilas ________ preciso. Revise-as com urgência, pois devo entregá-las dentro do prazo.
III. Há vários prêmios para o primeiro lugar, e eu aspiro ________.
 
a) que - que - lhes
b) porque - que - lhes
c) pelas quais - que - a eles
d) por que - das quais - a eles

Alternativa correta: D

Resolução:

A alternativa D está correta, pois
- o verbo passar, quando empregado com o sentido de experimentar, suportar, é acompanhado pela preposição por.
- o verbo precisar é transitivo indireto e exige a preposição de.
-o verbo aspirar, quando significa desejar, é transitivo indireto e exige a preposição a. Importa sublinhar que esse verbo não admite o
pronome lhe como complemento verbal.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9129972-

Considerações da Banca Examinadora:

 Conforme a justificativa já divulgada junto com o gabarito, o verbo passar, quando empregado com o
sentido de experimentar, suportar, é acompanhado pela preposição por. Para completar a frase de I, há que
se usar essa preposição por + o pronome relativo que, ou ainda pelas + quais: Muitas foram as
transformações por que / pelas quais passou a medicina...

Já na frase II, o verbo precisar rege a preposição de, a qual deve anteceder o pronome que, ou de + as
quais: Estas são as apostilas de que / das quais preciso.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:22:39
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DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
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ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo não indica posse.

a) As ásperas palavras apertaram-me o coração.
b) O discurso daquele  político incomodou-me bastante.
c) A raiva subiu-lhe à cabeça, e ele vociferou impropérios.
d) Secaram-lhe o pranto, e a testemunha continuou seu depoimento com firmeza.

Alternativa correta: B

Resolução:

Os pronomes oblíquos podem ter valor possessivo. Na alternativa B, o pronome oblíquo me não tem valor possessivo. Ele completa o
sentido do verbo transitivo direto  incomodar (incomodou), portanto é objeto direto. Em A, o pronome oblíquo me tem sentido de
posse e pode ser substituído pelo pronome possessivo meu: As ásperas palavras apertaram meu coração. Na alternativa C, o pronome
oblíquo lhe tem sentido de posse e pode ser substiuído pelo pronome possessivo sua: A raiva subiu a sua cabeça, e ele vociferou
impropérios. Em D, o pronome lhe tem sentido de posse e pode ser trocado por seu: Secaram o seu pranto, e a testemunha continuou
seu depoimento com firmeza.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9129972-

Considerações da Banca Examinadora:

Em D, o pronome lhe tem sentido de posse e pode ser trocado por seu: Secaram o seu pranto, e a
testemunha continuou seu depoimento com firmeza. Nesse caso opronome oblíquo lhe tem o mesmo sentido
de seu, que é um pronome possessivo. Portanto, a questão está correta e o recurso não procede.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:22:43
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DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
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ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Leia:
 
Minha mãe encontrou-me doente.
 
Assinale a alternativa em que há o mesmo tipo de predicado presente na frase acima.
 
a) Considero nefasto seu comportamento.
b) O mar oferece-nos grandiosas lições de paciência.
c) Naquele ano, a vitória para o candidato parecia inevitável.
d) Naquele mês primaveril, as chuvas vieram repentinamente.

Alternativa correta: A

Resolução:

Na  frase  Minha  mãe  encontrou-me  doente.,   o
predicado  classifica-se  como  verbo-nominal,  pois
apresenta  dois  núcleos:  o  verbo  significativo
encontrar  (encontrou)  e  o  predicativo  do  objeto
doente. Importa salientar que ela resulta de duas
frases:  Minha  mãe  encontrou-me.  Eu  estava
doente .  A  f rase  Cons idero  nefasto  seu
comportamento.  apresenta  esse  mesmo  tipo  de
predicado.  Nela  há  dois  núcleos:  o  verbo
significativo  considerar  (considero)  e  o  adjetivo
nefasto, que é predicativo do objeto. É importante
frisar  que,  nessa  frase,  o  verbo de  ligação está
oculto:  Considero  como  sendo  nefasto  seu
comportamento.
 

TOTAL DE RECURSOS: 3

PROTOCOLOS:9136431-9128927-9129991-

Considerações da Banca Examinadora:

Com relação ao recurso número 9136431, salienta-se que, na frase O mar oferece-nos grandiosas lições de
paciência, o predicado é verbal, e não verbo-nominal, pois o verbo oferecer é de ação (transitivo direto e
indireto), mas o adjetivo grandiosas não é predicativo do objeto, e sim adjunto adnominal do núcleo do
objeto direto lições.

 

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:22:45
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Enunciado:

Segundo o texto, os pesquisadores chegaram à conclusão de que

a) o esquecimento é próprio dos obesos.
b) a diminuição da capacidade de memorização tem como principal causa a distração durante as refeições.
c) é típico apenas dos não obesos a baixa capacidade de reviver, com riqueza de detalhes, eventos já ocorridos.
d) a regulação do consumo de alimentos pelo obeso pode ser prejudicada pela falta de capacidade de usar a memória episódica.

Alternativa correta: D

Resolução:

     Segundo o texto, apenas o que se afirma em D está correto, conforme o penúltimo parágrafo: a diminuição da capacidade de
reviver vividamente detalhes de eventos passados pode prejudicar a capacidade de usar a memória, o que pode prejudicar o uso da
memória para regular o consumo de alimentos. 
     Os pesquisadores não afirmam que o esquecimento é característica apenas dos obesos (em A), não apontam a distração durante
as refeições como principal causa para a diminuicão da capacidade de memorização (em B), também não restringem a baixa
capacidade de reviver detalhadamente eventos já ocorridos nem aos obesos, nem aos não obesos.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9118004-

Considerações da Banca Examinadora:

A solicitação de recurso contraria o estipulado nas Instruções Específicas para esse Processo Seletivo.

Parecer: RECURSO NÃO ANALISADO

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:19:33
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DISCIPLINA: Matemática

Enunciado:

Seja a função real f(x) = x + 4. Se h é uma função polinomial de 1º grau que passa pelos pontos ( 0, f(0) ) e ( 3, f(−4) ), então o
coeficiente angular de h é
a)

b)

c)

d)

Alternativa correta: A

Resolução:

f(0) = 0 + 4 = 4
f(−4) = −4 + 4 = 0
Assim, h passa pelos pontos (0, 4) e (3, 0). Logo, o
coeficiente angular de h é:

 

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9107186-

Considerações da Banca Examinadora:

A solicitação de recurso contraria o estipulado nas Instruções Específicas para esse Processo Seletivo.

Parecer: RECURSO NÃO ANALISADO

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:27:47
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DISCIPLINA: Matemática

Enunciado:

O sistema , quanto a sua solução, é classificado como
a) impossível
b) indeterminado
c) possível e determinado
d) possível e indeterminado

Alternativa correta: A

Resolução:

Observando-se o sistema , tem-se:
para resolvê-lo por adição, pode-se multiplicar a equação (I) por −3 e, então, adicioná-la à equação (III).

A equação resultante é sempre falsa, não apresenta solução; logo, o sistema é classificado como impossível, e seu conjunto solução é
vazio.

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9117495-9142216-

Considerações da Banca Examinadora:

A semelhança entre as alternativas não interfere na resolução e nem na escolha da alternativa correta. A
questão trata de um sistema impossível, portanto apenas uma das alternativas responde corretamente a
questão.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:27:50
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Enunciado:

Um poliedro convexo de 32 arestas tem apenas 8 faces triangulares e x faces quadrangulares. Dessa forma, o valor de x é

a) 8
b) 10
c) 12
d) 14

Alternativa correta: B

Resolução:

Seja um poliedro convexo de 32 arestas e suas faces:
* 8 faces triangulares ⇒ 8 . 3 = 24 arestas das faces triangulares
* x faces quadrangulares ⇒ x . 4 = 4x arestas das faces quadrangulares
Cada aresta é comum a duas faces, assim, ao contar as arestas de cada face, todas as arestas foram contadas duas vezes. Então:
24 + 4x = 2A  ⇒  24 + 4x = 2 . 32  ⇒  4x = 40  ⇒ x = 10

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9107186-9118769-

Considerações da Banca Examinadora:

Se calcularmos o número de arestas de um poliedro somando o número de arestas das faces separadamente,
chegar-se-á ao dobro do número correto de arestas do poliedro, visto que cada aresta é contada duas vezes.
A solução apresentada para a questão usa corretamente essa ideia.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:27:53
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A  função  ,  definida  por  ,  com  0 < B ≠ 1, é tal que f(2) = 1. O valor de f(1024) − f(64) é igual a

a) 8
b) 6
c) 5
d) 4

Alternativa correta: *

Resolução:

TOTAL DE RECURSOS: 4

PROTOCOLOS:9120984-9127007-9138184-9127980-

Considerações da Banca Examinadora:

De fato, houve falha na impressão do item em um dos códigos da prova. Portanto, o item será anulado.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 02/10/2020 13:27:57



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021
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Enunciado:

Assinale a alternativa que classifica, correta e respectivamente, o processo de formacão das palavras destacadas nas frases abaixo.
 
1 - "Ia tomar sol, esquentar o corpo gigantesco que agora se dobrava em dois..."
2 - "Gostava tanto de ver o florir e o carregar do cacau..."
3 - "O rapaz avistou um vulto e, inconsequentemente, soltou um grito, acordando a fera."
 
a) sufixação - derivação regressiva - parassíntese
b) prefixação - derivação regressiva - parassíntese
c) sufixação - derivação imprópria - prefixação e sufixação
d) prefixação - derivação imprópria - prefixação e sufixação

Alternativa correta: C

Resolução:

     Um dos processos de formação de palavras ocorre por derivação, que consiste na obtenção de novas palavras (derivadas) por meio
do acréscimo de afixos antes da palavra primitiva (derivação prefixal), depois dela (derivação sufixal), ou dos dois (derivação por
prefixação e sufixação ou por parassíntese).
     Ocorre derivação por sufixação em 1, na palavra gigantesco (-esco - sufixo de aumentativo acrescentado à palavra primitiva
gigante).
     Ocorre derivação prefixal e sufixal em 3, com a palavra inconsequentemente (o prefixo in-, que indica negação, e o sufixo -mente,
que forma o advérvio de modo, foram acrescentados, de forma independente, à palavra primitiva consequente). Como esse acréscimo
foi feito de forma independente, essa derivação é chamada de prefixal e sufixal (existe inconsequente e também consequentemente).
É importante esclarecer que esse processo é diferente da derivação parassintética, na qual há a necessidade de se acrescentar os
dois afixos ao mesmo tempo ao radical. Exemplo de parassíntese: empalidecer (en- + pálido + -ecer). Nesse caso não há como se
acrescentar apenas um dos afixos (não existe a palavra empálido nem a palavra palidecer). 
     Outro processo de derivação que ocorre é a derivação imprópria, que consiste na obtenção de uma palavra derivada por meio da
mudança de sua classe gramatical, estendendo-lhe a significação. É o que ocorre em 2: em Gostava tanto de ver o florir e o carregar
do cacau..., a palavra florir passou de verbo a substantivo, o que ocorreu pela anteposição do artigo definido o. Essa mudança de
classe a fez ganhar outro significado: o de período de floração.  
     Uma palavra também pode ser formada por meio da derivação regressiva, na qual se substitui a terminação de um verbo pelas
desinências -a, -o ou -e, como em mudar (palavra primitiva) - muda (palavra derivada); castigar (palavra primitiva) - castigo (palavra
derivada); atacar (palavra primitiva) - ataque (palavra derivada). Porém esse tipo de derivação não se faz presente em nenhum
vocábulo destacado.
 

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9129972-

Considerações da Banca Examinadora:

Prefixação, sufixação e parassíntese são processos de derivação de palavras. Em gigantesco (em 1) o
processo de derivação ocorrido é o sufixal, pois ao radical gigant foi acrescentado o sufixo -esco; em florir
(em 2), o processo ocorrido é a derivação imprópria, pois a palavra florir é originalmente um verbo e passou
a substantivo, com a anteposição do artigo definido o: o florir; já em inconsequentemente (em 3), ocorre
o acréscimo, ao mesmo tempo, de um prefixo (in-) e de um sufixo (-mente) à palavra consequente.

Dessa forma, o recurso não procede.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA
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Em: 02/10/2020 13:19:54
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Matemática

Enunciado:

Se y = sen2 θ + sen 2θ + cos2 θ  e sen θ + cos θ = , então y é igual a
a)

b)

c) 2
d) 3

Alternativa correta: *

Resolução:

Se y = sen2 θ + sen 2θ + cos2 θ  e sen θ + cos θ = , e ainda, sabendo-se que sen 2θ = 2 sen θ cos θ, tem-
se:

y = sen2 θ + sen 2θ + cos2 θ  ⇒  y = sen2 θ + 2 sen θ cos θ + cos2 θ  ⇒ 

y = (sen θ + cos θ)2  ⇒  

Logo, y é igual a 3.

 

 

TOTAL DE RECURSOS: 15

PROTOCOLOS:9108456-9130959-9113805-9112287-9108472-9117150-9122847-9134627-9114243-9109975
-9142216-9145318-9148883-9113374-9114181-

Considerações da Banca Examinadora:

Os recursos, de fato, procedem. Houve uma falha ao atribuir o valor  à . Assim
sendo, a questão deverá ser anulada.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 02/10/2020 13:27:44



Página 1 de 1

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Matemática

Enunciado:

O gráfico representa, em milhares de toneladas, a produção no Estado de São Paulo de um determinado produto agrícola, entre os
anos de 2012 e 2016. Analisando o gráfico, observa-se que a produção

 
a) aumentou em 10% de 2012 para 2013
b) de 2016 foi 5% maior que a de 2012
c) de 2015 foi 10% menor que a de 2014
d) de 2014 foi 10% maior que a de 2012

Alternativa correta: B

Resolução:

Analisando cada afirmação vem:
a) Em 2012 (80 mil), com aumento de 10% vai para 88 mil, porém em 2013 a produção foi de 84 mil. (FALSA)
b) Em 2012 (80 mil), com aumento de 5% vai para 84 mil, que é exatamente a produção de 2016. (VERDADEIRA)
c) Em 2014 (86 mil), diminuída de seus 10% vai para 77,4 mil; no entanto, em 2015 a produção foi de 82 mil. (FALSA)
d) Em 2012 (80 mil), com aumento de 10% vai para 88 mil, porém em 2014 a produção foi de 86 mil. (FALSA)

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9112488-

Considerações da Banca Examinadora:

A variação apresentada no eixo é um sinal de "quebra", símbolo utilizado para chamar atenção quando as
informações no eixo não começam no zero. Esse símbolo não atrapalha em nada a interpretação, pelo
contrário, é utilizado para não gerar uma leitura errônea por parte do leitor.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:27:59
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Matemática

Enunciado:

Em um grupo de jovens, 25 praticam futebol, 20 praticam vôlei, 5 praticam futebol e vôlei e 10 não praticam nenhum esporte. Ao
selecionar, aleatoriamente, um jovem desse grupo, a probabilidade dele praticar apenas futebol é
a) 0,6
b) 0,5
c) 0,4
d) 0,3

Alternativa correta: C

Resolução:

Pelo diagrama, o total de jovens é: 20+5+15+10 = 50
Tem-se 20 jovens que praticam apenas futebol, assim, a probabilidade será: P = 20/50 = 0,4.

TOTAL DE RECURSOS: 3

PROTOCOLOS:9109737-9108030-9107294-

Considerações da Banca Examinadora:

A questão pede o cálculo de uma probabilidade (conteúdo que consta no edital). Para esse cálculo é
necessário encontrar a quantidade total de jovens e a quantidade dos que praticam apenas futebol. Esses
valores podem ser calculados de várias maneiras, inclusive através de simples aritmética (soma e
subtração). A utilização dos diagramas de Venn apenas auxiliam na hora de apresentar uma resolução (mas
não é necessário).

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:28:02



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Matemática

Enunciado:

A figura representa a parte móvel de um catavento (4 hélices triangulares planas). Se o material utilizado para a confecção dessas
hélices custa R$ 300,00 o m2, e considerando , o custo dessas peças, em R$, foi de

 
a) 280
b) 340
c) 420
d) 560

Alternativa correta: C

Resolução:

As 4 hélices são iguais e a área de cada uma pode

ser calculada pela expressão .

Logo a área das 4 hélices é:

Assim, o custo das peças foi de R$ (1,4x300) = R$
420,00.
 
 

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9113425-

Considerações da Banca Examinadora:

A resolução apresentada pelo candidato não está correta, pois ele errou ao fazer a divisão (o valor

correto é  e não ).
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Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:28:06
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Matemática

Enunciado:

Na figura, se ABCD é um paralelogramo, então o valor de x é

a) 18
b) 20
c) 22
d) 24

Alternativa correta: B

Resolução:

Como , então é altura do paralelogramo (base AB = 25).
Assim, sua área é: A = 25 . 8 = 200
Como ,então  é altura do paralelogramo (base BC = 10).
Assim, tem-se sua área: 10 . x = A = 200  ⇒  x = 20

TOTAL DE RECURSOS: 31

PROTOCOLOS:9108199-9138527-9121882-9139965-9112665-9113805-9113450-9115042-9125894-9114617
-9116366-9112663-9114243-9133457-9145318-9130959-9137979-9115498-9119247-9145163-9107294-9116
170-9117173-9108526-9131016-9114181-9121873-9122847-9130253-9120394-9107831-

Considerações da Banca Examinadora:

A posição indicada para o ponto F na figura da questão não é relevante para a resolução da mesma. É
essencial saber que o segmento DF mede x e é perpendicular ao segmento BC. Essas informações estão bem
claras na figura.  Mesmo que o ponto F esteja indicado entre B e  C e não no prolongamento do segmento
BC, como deveria, não inviabiliza as informações essenciais.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:28:08
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Matemática

Enunciado:

Considerando as retas r e s da figura, o valor de a é

a)

b)
c)
d)

Alternativa correta: C

Resolução:

mr = tg 30°   ⇒   mr  = √3/3
s ⊥ r   ⇒   mr . ms = −1   ⇒   ms = −1/mr    ⇒   ms = −√3
ns = 6 e ms = −√3 , então:
s:  y = −√3 x + 6
No ponto (a, 0), tem-se:

0 = −√3 a + 6   ⇒   a = 6/√3   ⇒   a = 

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9142216-

Considerações da Banca Examinadora:

Para assinalar um ponto utiliza-se uma marcação ou a interseção de duas retas. Na questão, não há
nenhuma marcação no entorno da incógnita solicitada, mas sim, o que existe é a intercessão da reta s com o
eixo x, não havendo ambiguidade alguma. A argumentação do candidato não procede.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:28:11



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Física

Enunciado:

Os microscópios de força atômica funcionam com base na força de repulsão (Força de Coulomb) entre os núcleos atômicos e uma
haste muito fina carregada, chamada de ponta de prova.
Uma dessas pontas de prova é colocada verticalmente sobre uma amostra plana fixada na horizontal. A ponta de prova varre a
amostra horizontalmente, conforme figura a seguir.

Suponha que essa ponta de prova esteja carregada positivamente e ao aproximar de um núcleo atômico meça a força de repulsão ao
mesmo. E que essa força seja marcada no eixo y do gráfico como positiva e que o movimento de aproximação da ponta de prova se dê
no eixo x do valor -d ao valor +d. Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta o gráfico que corresponde ao valor da força
medida pela ponta de prova.
a)

b)

c)

d)
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Alternativa correta: A

Resolução:

Como o valor da força é inversamente proporcional à distância ao quadrado, o gráfico correto é o apresentado na alternativa a).

TOTAL DE RECURSOS: 5

PROTOCOLOS:9122607-9110314-9118560-9119327-9145363-

Considerações da Banca Examinadora:

O enunciado deixa claro que o movimento da ponta de prova ocorre "... no eixo x do valor -d ao valor +d...",
conforme descrito no enunciado.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:35:00



Página 1 de 1

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Física

Enunciado:

As janelas dos aviões comerciais a jato são compostas de três placas feitas de um material transparente. Em condições normais, a
placa externa está em contato com a atmosfera externa ao avião e ao mesmo tempo com a atmosfera interna por meio de um furo na
placa intermediária. A terceira placa, mais próxima do passageiro, apenas protege a intermediária de riscos produzidos durante a
limpeza do avião e não interfere na pressão da atmosfera interna sobre a placa intermediária e a externa.  Considerando que a área
da placa externa é igual a 800 cm²; que as pressões da atmosfera externa e interna ao avião são, respectivamente, iguais a 20 kPa e
80 kPa e que as pressões sobre as placas são homogêneas, pode-se dizer que a força resultante, em newtons, a que a placa externa
está submetida é igual a
a) 2400
b) 4800
c) 6400
d) 8000

Alternativa correta: B

Resolução:

A pressão que a placa externa está sujeita é igual a diferença entre as pressões atmosféricas externa e interna ao avião, ou seja,

Com uma área igual a 800 cm², a placa externa da janela está sujeita a uma força igual a

 

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9145791-

Considerações da Banca Examinadora:

O trecho ao que o candidato se refere, na verdade, diz respeito a terceira placa que "não interfere na
pressão da atmosfera interna sobre a placa intermediária e a externa.", conforme descrito no enunciado.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:34:38
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Física

Enunciado:

Um móvel de dimensões desprezíveis realiza um movimento retilíneo com aceleração constante (a) descrito no gráfico abaixo, onde
pode-se ver o comportamento da velocidade (v) desse móvel em função do tempo (t) .

Adote, para os valores de posição desse móvel, um referencial positivo no sentido da velocidade inicial ( ) e com a posição igual a
zero coincidindo com a posição inicial do móvel. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que indica corretamente a função da
posição em relação ao tempo desse móvel, durante esse movimento, considerando o referencial descrito no enunciado.
a)

b)

c)

d)

Alternativa correta: A

Resolução:

Conforme o referencial citado, a única alternativa que indica corretamente a função da posição em relação ao tempo é a alternativa
A. A aceleração é negativa, pois está no sentido contrário ao da velocidade inicial (observe a redução da velocidade v com o passar do
tempo). E  por sua vez está no sentido positivo.
 
 

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9117150-

Considerações da Banca Examinadora:

O candidato equivocou-se. Ele deveria ter atentado para a descrição do referencial feita no enunciado.
Assim, para indicar a desaceleração representada no gráfico é necessário que o sinal da aceleração na
equação horária seja negativo.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:34:42
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Física

Enunciado:

De acordo com o Anuário Nacional de Emissões de Vapores Combustíveis de Automóveis, em 1989 cada veículo leve emitia 5 g/dia de
gasolina na forma de vapor para a atmosfera.  Os últimos dados de 2012 do anuário, indicam que cada veículo leve emite apenas 0,15
g/dia de gasolina, na forma de vapor para a atmosfera. A diminuição na quantidade de combustível emitido para a atmosfera se deve
a presença nos carros atuais de um dispositivo chamado cânister que absorve a maior parte dos vapores de gasolina que seriam
emitidos para a atmosfera durante a exposição do carro parado ao sol e depois os injeta diretamente na câmara de combustão
durante o funcionamento do motor. A quantidade de calor necessária para vaporizar a gasolina absorvida pelo cânister por dia é, em
joules, igual a
Considere
1- o calor latente de vaporização do combustível igual a 400 J/g;
2- a gasolina de 1989 idêntica a utilizada em 2012.
a) 60
b) 1940
c) 2000
d) 2060

Alternativa correta: B

Resolução:

A massa diária de combustível na forma de vapor é igual a

A quantidade de calor necessária para vaporizar essa massa é dada por

onde m é a massa e L é o coeficiente de calor latente. Portanto, a resposta a pergunta do enunciado é dada por

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9107997-

Considerações da Banca Examinadora:

O candidato equivocou-se. O enunciado é claro ao solicitar a "... quantidade de calor necessária para
vaporizar a gasolina absorvida pelo cânister por dia...", ou seja, refere-se apenas ao vapor de combustível
absorvido pelo cânister.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:34:44
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Assinale a alternativa incorreta quanto ao que se afirma sobre a colocação dos pronomes oblíquos átonos nas frases, conforme a
norma culta da língua.
a) Palavras negativas como não e nunca exigem o uso da próclise.
b) Advérbios e pronomes indefinidos têm força atrativa, portanto o uso da próclise é uma  exigência na frase.
c) Não se inicia uma oração com o pronome oblíquo átono, sendo assim deve-se  utilizar a ênclise ou a mesóclise no lugar da

próclise.
d) Deve sempre ser usada a mesóclise com verbos no futuro do presente ou do pretérito, mesmo quando houver palavras atrativas

antes do verbo.

Alternativa correta: D

Resolução:

     Apenas o que se afirma em D está incorreto, pois, quando os verbos estiverem no futuro do presente ou do pretérito, deve-se usar
o pronome no meio do verbo (mesóclise), desde que não haja palavras atrativas antes dele, como pronomes relativos, interrogativos,
indefinidos, advérbios, palavras negativas. Nesses casos, deve-se usar a próclise. Exemplo: Os policiais encontrá-lo-ão escondidos
na mata. / ou Os policiais nunca os encontrarão na mata.

TOTAL DE RECURSOS: 3

PROTOCOLOS:9114209-9136261-9124848-

Considerações da Banca Examinadora:

Em referência ao recurso de número 9114209: conforme a Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, de
Domingos Paschoal Cegalla, pág. 538, “a próclise será exigida a rigor quando antes do verbo houver, na
oração, palavras que possam atrair o pronome átono”, como as de sentido negativo. Nos exemplos
apresentados pelo gramático, as palavras de sentido negativo são estas: não, nunca, ninguém, nada, nenhum
e jamais, que são pronomes e advérbios. No caso do advérbio nunca, independente de sua classificação
como advérbio, ele é uma palavra de sentido negativo, razão pela qual possui força atrativa com relação ao
pronome átono.

Vale considerar que a observação feita pelo mesmo autor, ao pé da mesma página, de que é possível a
ênclise se a palavra negativa preceder um infinitivo não flexionado, não exclui a necessidade do uso da
próclise com palavras negativas (referência ao recurso de número 9136261). Portanto, a afirmação feita em
A está correta.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:19:59
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ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Física

Enunciado:

Um jovem preenche totalmente um recipiente retangular de vidro com fatias de pão de forma e sobre essas coloca uma camada
homogênea de queijo ralado com a intenção de derretê-lo, em um forno de microondas. Como o recipiente caberia justo no interior
do forno de microondas, ele retirou o prato giratório (pois não teria como girar) e colocou o recipiente diretamente no fundo do forno
e o ligou.
Após o tempo normal para o derretimento do queijo, o forno é desligado e aberto. O jovem percebeu que a cobertura de queijo
apresentava um padrão retangular de pontos em que o queijo derreteu e entre esses pontos o queijo não derreteu. Entre os pontos
que o queijo derreteu, ele percebeu que a distância era sempre de 6,0 cm, conforme a figura:

Supondo isso ser efeito do fenômeno da formação de ondas estacionárias entre as paredes do forno e que a velocidade de propagação
das ondas eletromagnéticas no ar seja 3x108m/s, o jovem calculou a frequência utilizada no gerador de microondas desse forno.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente esse valor.
a) 25 MHz
b) 50 MHz
c) 2,5 GHz
d) 5,0 GHz

Alternativa correta: C

Resolução:

Os  pontos  que  o  queijo  derreteu  representam os
picos de uma onda estacionária. Como a distância
entre dois picos em uma onda estacionária é igual a
λ/2, então:

TOTAL DE RECURSOS: 10

PROTOCOLOS:9110314-9122607-9119327-9129944-9138184-9142216-9130959-9117150-9127185-9114973
-

Considerações da Banca Examinadora:
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A resolução está correta. O candidato deveria observar que "... a distância entre dois picos em uma onda
estacionária é igual a λ/2...", conforme divulgado na resolução, essa distância refere-se a separação entre os
pontos em que o queijo derreteu. Se λ/2 é igual a 6 cm, logo λ é igual a 12 cm. Vale ressaltar que no
enunciado da questão está explícito que a "... formação de ondas estacionárias..." ocorre "...entre as paredes
do forno...". O enunciado mostra que o recipiente foi colocado na horizontal e que os pontos referentes as
cristas estão representados na figura.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:34:47



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Física

Enunciado:

Um eletroímã é constituído por um fio condutor ideal enrolado sobre um cilindro de material ferromagnético de baixa histerese,
ligado a uma fonte de alimentação ideal "V", sendo que o valor da corrente elétrica é limitado pelo resistor ohmico "R", conforme a
figura.

Com base nesse enunciado, assinale a alternativa que indica a posição correta em que ficará a agulha magnética se uma bússola for
colocada na posição indicada por um círculo na figura, quando a chave Ch estiver fechada.
Considere, dentre as alternativas apresentadas a seguir, que a parte escura da agulha magnética da bússola é a que aponta para o
polo norte geográfico terrestre. E também que campo magnético gerado pelo eletroímã próximo ao mesmo é muito mais intenso que
o campo magnético Terrestre.
a)

b)

c)

d)

Alternativa correta: B

Resolução:

De acordo com o sentido da corrente, o eletroimã irá
gerar  um  polo  norte  na  extremidade  próxima  à
bússola, a qual irá se alinhar ao campo gerado pelo
eletroimã e ficará na posição indicada na alternativa
B.

TOTAL DE RECURSOS: 4

PROTOCOLOS:9118004-9142340-9127007-9145163-

Considerações da Banca Examinadora:

Os candidatos deveriam analisar a influência do eletroímã na bússola e desconsiderar o efeito do campo
magnético terrestre na bússola, pois conforme o enunciado o "... campo magnético gerado pelo eletroímã
próximo ao mesmo é muito mais intenso que o campo magnético Terrestre.". Além disso, os candidatos
deveriam observar que na figura está representado o símbolo de bateria, com o traço maior indicando o polo
positivo (+) e o menor representando o negativo (-). Esse é um símbolo padrão para bateria (fonte de
corrente contínua).



Página 2 de 2

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:34:51



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Física

Enunciado:

A figura a seguir representa um tubo feito de vidro,
um anel metálico feito de ouro e um ímã cilíndrico.

O ímã ao atravessar verticalmente todo o tubo com o
polo  norte  voltado  para  baixo,   provoca  uma
corrente  elétrica  induzida  no anel.  Na figura  são
indicados os sentidos horário e anti-horário possíveis
para a corrente induzida.
De acordo com as Leis  de Faraday e de Lenz,  a
corrente elétrica induzida que circula no anel é
a) sempre no sentido horário, durante toda a queda do ímã.
b) sempre no sentido anti-horário, durante toda a queda do ímã.
c) inicialmente no sentido horário enquanto o ímã se aproxima do anel e no sentido anti-horário quando ele se afasta.
d) inicialmente no sentido anti-horário enquanto o ímã se aproxima do anel e no sentido horário quando ele se afasta.

Alternativa correta: D

Resolução:

De acordo com a Lei de Faraday, surgirá uma Força Eletromotriz induzida no anel enquanto houver variação no fluxo magnético, ou
seja, enquanto o ímã estiver se deslocando dentro do anel.  Essa FEM gerará uma corrente elétrica que circulará no anel e, de acordo
com a Lei de Lenz, irá se opor à variação do fluxo que lhe deu origem.
Portanto, enquanto o ímã estiver aproximando o seu polo norte da parte superior do anel, a corrente induzida será no sentido anti-
horário gerando um outro polo norte na parte superior do anel para se opor à aproximação do ímã. E quando o ímã estiver se
afastando da parte inferior do anel, a corrente induzida será no sentido horário gerando um polo norte na parte inferior do anel para
se opor ao afastamento do ímã.
Portanto a alternativa correta é a alternativa D.
 

TOTAL DE RECURSOS: 5

PROTOCOLOS:9109740-9142340-9114758-9108944-9137550-

Considerações da Banca Examinadora:

A resolução está correta.

"De acordo com a Lei de Faraday, surgirá uma Força Eletromotriz induzida no anel enquanto houver
variação no fluxo magnético, ou seja, enquanto o ímã estiver se deslocando dentro do anel.  Essa FEM
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gerará uma corrente elétrica que circulará no anel e, de acordo com a Lei de Lenz, irá se opor à variação do
fluxo que lhe deu origem.Portanto, enquanto o ímã estiver aproximando o seu polo norte da parte superior
do anel, a corrente induzida será no sentido anti-horário gerando um outro polo norte na parte superior do
anel para se opor à aproximação do ímã. E quando o ímã estiver se afastando da parte inferior do anel, a
corrente induzida será no sentido horário gerando um polo norte na parte inferior do anel para se opor ao
afastamento do ímã."

No desenho da questão foram definidos os sentidos horário e anti-horário para evitar interpretações
diferentes.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:34:53



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Física

Enunciado:

Na tabela a seguir são apresentados os valores dos índices de refração absolutos para um cristal e para um vidro comum
referente a luz monocromática de cor azul.
 
Índice de refração (n) para a luz monocromática de cor azul
Vidro comum 1,35
Cristal 1,62
 
Admitindo o índice de refração do ar igual a 1, se ambos os materiais, constituídos de superfícies planas, forem expostos
ao raio de luz monocromática azul sob o mesmo ângulo de incidência ( î ), conforme o desenho. Qual a relação entre os

senos dos ângulos  (ângulo refratado pelo vidro comum) e  (ângulo refratado pelo cristal), em relação a normal (N)?

a)

b)

c)

d)

Alternativa correta: A

Resolução:
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TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9118004-

Considerações da Banca Examinadora:

A solicitação de recurso contraria o estipulado no item 6.5 das Instruções Específicas para esse Processo
Seletivo.

Parecer: RECURSO NÃO ANALISADO

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:34:56
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Inglesa

Enunciado:

The negative form of the underlined sentence, in the text, is

a) I didn't put my trust in you.

b) I don't put my trust in you.

c) I do not put my trust in you.

d) I haven't put my trust in you.

Alternativa correta: D

Resolução:

A única alternativa correta é a letra D, pois a forma negativa de "I've put my trust in you." (contracted form) é "I haven't put my trust
in you" ou "I have not put my trust in you" (presente perfeito).
A frase da letra A está no passado simples.
As letras B e C estão no presente simples. 

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9117495-

Considerações da Banca Examinadora:

A alternativa correta é a letra D, pois apresenta a forma negativa do Presente Perfeito da frase sublinha na
canção. As alternativas B e C, embora tenham o mesmo sentido, estão em formas diferentes. A letra B está
na forma contracta (don't) e a letra C, na forma completa (do not). No entanto, nem a letra B e nem a letra C
são formas negativas do Presente Perfeito, apresentado na frase sublinhada da canção. Sendo assim, o
gabarito está correto. Letra D.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:36:26
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Inglesa

Enunciado:

According to the text, Garfield:

a) Thinks all days are beautiful.
b) Prefers the kitchen only when it's raining.
c) Prefers staying outside if it's a beautiful day.
d) Thinks days are beautiful in the kitchen even when it's raining.

Alternativa correta: D

Resolução:

Na tirinha, John diz que é um belo dia lá fora, ao que Garfield responde mentalmente: "É um belo dia na
cozinha". Quando John diz que está chovendo, Garfield pensa: " É sempre um belo dia na cozinha".

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9109252-

Considerações da Banca Examinadora:

Na tirinha, há ironia, que surge através do conceito de dia bonito. Quando John fala que o dia está bonito,
refere-se ao clima, ao dia lá fora. Quando Garfield fala que o dia está bonito, refere-se à cozinha, onde pode-
se inferir que há comida.

Pode-se observar que no primeiro quadrinho, John diz que o dia está bonito lá fora, e no segundo quadrinho,
Garfield afirma que é um belo dia na cozinha. No terceiro quadrinho, John diz que está chovendo, logo o dia
não está bonito. Garfield reforça que é sempre um dia bonito na cozinha.

A alternativa D é a única correta porque Garfield reforça a importância da cozinha no contexto de dia bonito.
Para Garfield, o que importa é a cozinha.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:36:23
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Inglesa - Nível Intermediário

Enunciado:

According to the text, we can infer that____________________.

a) The spill was caused by a domestic ship near Brazilian beaches
b) No dolphins and turtles died according to the images shared by the media
c) A dense and natural oil marked hundreds of miles of clean beaches recently
d) The government is investigating to discover how many beaches are involved in the disaster

Alternativa correta: C

Resolução:

A alternativa C é a única coerente com o texto.
Manchas densas de óleo marcaram centenas de milhas de praias não poluídas recentemente.

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9108945-9124473-

Considerações da Banca Examinadora:

O texto fala que as autoridades continuam investigando o crescimento do disastre por mais de um mês por
causa do óleo já ter atingido mais de 130 praias, porém não diz que o disastre seja somente as praias
atingidas.

Em nenhum momento se falou em morte de golfinhos.  O texto apenas relata que é possível ver kilometros
de areia coberta de óleo e morte, e que há golginhos e tartarugas cobertos de óleo.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:37:17
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Inglesa - Nível Intermediário

Enunciado:

According to the text, we can infer that Mandela _______________. EXCEPT:

a) was a straight leader
b) could be considered a hero
c) was kept in prison for about 27 years
d) didn't consider or face AIDS as an issue

Alternativa correta: D

Resolução:

A alternativa D é a única que não está coerente com o texto, que diz que Mandela entendeu que a AIDS era um grande problema para
seu país e para o seu continente.
 

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9112081-

Considerações da Banca Examinadora:

De acordo com o texto, no início, Mandela não tinha uma visão muito clara do que era a AIDS, mas logo
percebeu o grande problema que ela significava para seu povo. O passado simples está corretamente
empregado. Para contarmos uma história,usamos preferencialmente o tempo passado, no entanto, nem
sempre há neccesidade de colocarmos o advérbio de tempo para identifica-lo. Faz parte da interpretação
entender o contexto e perceber os tempos verbais a ele aplicado. A alternativa D é a única que não é
coerente com o texto.

 

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:37:03
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Inglesa - Nível Intermediário

Enunciado:

We can say that this paragraph is about____________.

a) a fact
b) an order
c) a suggestion
d) an obligation

Alternativa correta: *

Resolução:

A alternativa C é a única que corresponde ao sentido do parágrafo.
Should em inglês significa deveria, e é usado para aconselhamento.

TOTAL DE RECURSOS: 5

PROTOCOLOS:9116415-9108030-9136261-9110314-9122607-

Considerações da Banca Examinadora:

Embora o foco principal do parágrafo fosse a sugetão em relação a como proceder com o motorista, faltou
contextualização, o que realmente ocasionou uma dupla interpretação do candidato.Sendo assim, a questão
deve ser anulada.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 02/10/2020 13:37:06
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Inglesa - Nível Intermediário

Enunciado:

According to the text, we can say that_____________.

a) even in the last centuries, people used to write lots of books
b) the printing press invention allowed people to write the books by hand
c) just after the printing press, the TV, the radio, and the computer were the new means of communication
d) nowadays, there are more readers than there used to be in the earlier centuries like the sixth and the seventh.

Alternativa correta: D

Resolução:

A alternativa D é a única coerente com o texto.
Hoje em dia, há mais leitores do que havia nos séculos 6 e 7.

TOTAL DE RECURSOS: 3

PROTOCOLOS:9113666-9116707-9122060-

Considerações da Banca Examinadora:

Não procede,o texto fala que haviam muito poucos livros no séculos passados comparados com hoje e ainda
justifica que devido a isso, muito poucos leitores.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:37:08



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Assinale a alternativa cuja classificação do predicativo está incorreta.

a) Os moradores do vilarejo declararam corajoso o bombeiro.  (predicativo do objeto)
b) A situação do vilarejo ficou gravíssima após o período de chuvas.  (predicativo do sujeito)
c) Os bombeiros terminaram emocionados os salvamentos naquele vilarejo. (predicativo do sujeito)
d) Tornaram-se inférteis as terras encharcadas pelas chuvas torrenciais daquele verão. (predicativo do objeto)

Alternativa correta: D

Resolução:

     Predicativo é o termo dentro do predicado que exprime um atributo, um estado ou modo de ser do sujeito
ou do objeto. O predicativo do sujeito se prende ao sujeito por meio de um verbo de ligação explícito, no
caso do predicado nominal (como ocorre em B e D) ou implícito, no caso do predicado verbo-nominal (como
ocorre em C). Já o predicativo do objeto qualifica um objeto de um verbo transitivo, no predicado verbo-
nominal. Esse tipo de predicativo está presente apenas em A.

     Veja o desdobramento da oração, acrescentando-lhe um verbo de ligação, cujo papel específico é
relacionar o predicativo ao nome (no caso, ao objeto direto).

Os moradores do vilarejo (Suj.) declararam (VT) o bombeiro (OD) como sendo (VL) corajoso (PO).

 

  

 

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9138325-

Considerações da Banca Examinadora:

Predicativo é o termo dentro do predicado nominal ou verbal que exprime um atributo, um estado ou modo
de ser do sujeito ou do objeto.

Colocando-se a frase da questão na ordem direta, temos: As terras encharcadas pelas chuvas torrenciais
daquele verão tornaram-se inférteis. Aqui fica claro que o termo inférteis é um atributo, uma qualidade do
núcleo do sujeito terras, dentro do predicado nominal, cujo verbo de ligação é tornar-se (de aspecto
mutatório).

Vale observar que, para se classificar o predicativo do sujeito ou do objeto é necessário apenas identificar a
qual termo ele se refere, e não fazer a modificação da estrutura da frase, de forma que o sujeito passe a
objeto ou vice-versa, como feito no recurso.  
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Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:20:02
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Inglesa - Nível Intermediário

Enunciado:

All the sentences below are correct, EXCEPT:

a) She thinks it's not a good idea to postpone building the new swimming pool.
b) They'll wash my car, when they finish cleaning my bedroom.
c) We enjoy not having to wash the dishes.
d) He doesn't mind to lend his bike.

Alternativa correta: D

Resolução:

A alternativa D é a única que não está coerente com as regras gramaticais.
Quando usamos o verbo "mind"= importar-se, o verbo que vem em seguida deve vir acrescido de "ing". Logo, a sentença deveria
estar da seguinte forma: He doesn't mind lending his bike.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9112665-

Considerações da Banca Examinadora:

A sentença questionada pelo candidato está gramaticalmente correta. Podemos usar o NOT para darmos a
palavra, ou frase  seguinte um sentido negativo.

"We enjoy not having to wash the dishes" -  Nós curtimos não ter que lavar a louça

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:37:13
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Inglesa - Nível Intermediário

Enunciado:

 Change the following sentence to the passive voice:
"A diplomat must inform his country about international events."
a) His country must inform a diplomat about international events.
b) His country has to be informed by a diplomat about international events.
c) His country will be informed by a diplomat about international events.
d) His country must be informed by a diplomat about international events.

Alternativa correta: D

Resolução:

A alternativa D é a única coerente com as regras gramaticais.
Formamos a passiva com a forma do verbo "to be"+  particípio passado do verbo principal.

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9107874-9112081-

Considerações da Banca Examinadora:

O recurso não procede, porque o exercício pede apenas para passar a sentença descrita acima para a
passiva. Não pede para que o modal seja substituido.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:37:15
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Assinale a alternativa em que há erro em relação à regência nominal da palavra em destaque.

a) Os brasileiros, desde sempre, têm ojeriza contra político corrupto.
b) Vampiros, consoante à lenda, são seres muito sedentos de sangue.
c) As boas ações ficam sedimentadas à alma de quem as recebe.
d) Estou desejoso de conhecer a Física Quântica.

Alternativa correta: C

Resolução:

A palavra sedimentadas é regida pela preposição em, por isso a alternativa C é incorreta. O correto é As
boas ações ficam sedimentadas na alma de quem as recebe.

TOTAL DE RECURSOS: 23

PROTOCOLOS:9116344-9121922-9113450-9136431-9133672-9108456-9124473-9132494-9115418-9109337
-9117150-9127955-9108917-9145318-9133457-9128927-9114165-9126708-9124234-9107404-9107522-9129
944-9114181-

Considerações da Banca Examinadora:

Em referência ao recurso de número 9136431: o substantivo ojeriza admite três regências: a, com, contra
e por, de acordo com o Dicionário de Regimes de Substantivos e Adjetivos, de Francisco Fernandes, pág.
272; e a, contra e por, de acordo com Dicionário Prático de Regência Nominal, de Celso Pedro Luft, pág.
361. Vale lembrar que este último autor dá exemplos diversos usando as várias regências, mas todas elas
mantêm o mesmo sentido encontrado na frase em questão: de aversão. Vale lembrar que a bibliografia do
concurso é sugerida, o que abre a possibilidade de outras fontes de pesquisa da banca, como o uso dos
dicionários de regência, por exemplo, já que esse assunto é vasto.

Com relação à regência das demais palavras da questão, seguem as possibilidades e as fontes:

* sedentos de e por: Dicionário Prático de Regência Nominal, de Celso Pedro Luft, pág. 470;

* sedimentado em: Dicionário Prático de Regência Nominal, de Celso Pedro Luft, pág. 470;

* desejoso de: Dicionário Prático de Regência Nominal, de Celso Pedro Luft, pág.160. 

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:20:05



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Relacione as colunas, considerando a classificação das vozes dos verbos destacados nas frases. Depois assinale a alternativa com a
sequência correta.
 
(1) ativa
(2) passiva
(3) reflexiva
 
(   ) No baile, príncipe e princesa olharam-se surpresos.
(   ) De cavalo dado não se olham os dentes, minha querida!
(   ) Na primavera, a alameda ficou coberta pelos ipês amarelos.
(   ) Nem sempre se solucionam rapidamente os problemas.
(   ) Na entrada, os anfitriões receberam-me com um largo sorriso.
 
a) 2 - 2 - 3 - 1 - 2
b) 3 - 1 - 2 - 1 - 2
c) 3 - 2 - 2 - 2 - 1
d) 2 - 3 - 1 - 2 - 3

Alternativa correta: C

Resolução:

     Ocorre voz ativa quando o sujeito é agente e pratica a ação expressa pelo verbo, como ocorre em Na entrada, os anfitriões
receberam-me com um largo sorriso. (o sujeito os anfitriões pratica a ação de receber).
     O verbo pode também estar na voz passiva analítica ou na sintética. Em ambos os casos, o sujeito recebe a ação verbal praticada
por alguém. Na passiva sintética, há a construção de forma sintetizada, com a partícula apassivadora se ligada ao verbo, sem a
presença do agente da passiva. São exemplos dessa voz: De cavalo dado não se olham os dentes, minha querida! (Os dentes de
cavalo  dado  não  são  olhados.)   e  Nem sempre  se  solucionam rapidamente  os  problemas.  (Os  problemas  nem sempre  são
solucionados rapidamente.). Na passiva analítica, há a presença de um verbo auxiliar conjugado + um verbo principal no particípio.
Pode ou não aparecer o agente da passiva nesse caso. Em Na primavera, a alameda ficou coberta pelos ipês amarelos, a alameda é
sujeito paciente sofrendo a ação de ser coberta pelo agente da passiva pelos ipês amarelos.
     O verbo pode ainda estar na voz reflexiva, quando o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente da ação verbal. Nesse tipo de
voz, a ação pode voltar-se para um mesmo ser ou se transferir de um ser para outro, indicando reciproxidade. Esse último caso
ocorre em No baile, príncipe e princesa olharam-se surpresos. (príncipe e princesa praticaram e receberam a ação de olhar).

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9129972-

Considerações da Banca Examinadora:

Na teoria de vozes verbais, deve-se analisar se o sujeito de uma frase pratica (voz ativa), sofre (voz passiva)
ou pratica e sofre, ao mesmo tempo (voz reflexiva), a ação verbal. Na questão, o único sujeito que somente
pratica a ação verbal (voz ativa) é este: os anfitriões (Na entrada, os anfitriões receberam-me com um
largo sorriso.). Os sujeitos que estão apenas recebendo a ação verbal (voz passiva) são estes: os dentes (De
cavalo dado não se olham os dentes, minha querida!); a alameda (Na primavera, a alameda ficou coberta
pelos ipês amarelos.) e os problemas (Nem sempre se solucionam rapidamente os problemas.).
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ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Complete os espaços em branco e, em seguinda, assinale a alternativa com a sequência correta.
 
Durante a paralisação da última terça-feira, os integrantes das coligações ________________ reuniram-se usando calças e camisetas
_____________.
 
a) políticas-partidárias / azuis-celestes
b) político-partidárias / azuis-celestes
c) politicas-partidárias / azul-celeste
d) político-partidárias / azul-celeste

Alternativa correta: D

Resolução:

Nos adjetivos compostos, somente o último elemento varia. Por isso,  é correto empregar na frase o adjetivo político-partidárias, pois
essa palavra concorda, em número e gênero, com o substantivo coligações. Contudo, o adjetivo composto azul-celeste é invariável.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9129972-

Considerações da Banca Examinadora:

A colocação de S no fim das  palavras  para a  formação do plural  faz  parte  da regra básica  para os
substantivos e os adjetivos simples (com um só radical), devendo-se seguir ainda, em geral, a concondância
de gênero: blusa azul - blusas azuis / chapéu vermelho - calças vermelhas. Porém, para a formação dos
adjetivos compostos (com dois ou mais radicais), há regras especiais. Em casos como  coligações político-
partidárias, somente o último elemento varia (concorda em gênero e número com coligações), devendo ir
então para o feminino plural. Já com o adjetivo composto azul-celeste não ocorre nenhum tipo de variação,
independente do substantivo ao qual ele se refere: camiseta azul-celeste - camisetas azul-celeste.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:21:10
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EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 1/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Assinale a alternativa em que há oração coordenada adversativa.

a) Naquele pequeno município, os vereadores aprovaram o projeto, e o prefeito mandou executar a obra.
b) O funcionário estava extremamente cansado, e não parava de trabalhar.
c) À tarde o tempo escureceu, e uma tempestade castigou a  cidade.
d) A esposa faz o jantar, e o marido lava a louça.

Alternativa correta: B

Resolução:

A conjunção  e,  em  alguns  períodos,  pode  introduzir  oração  coordenada  adversativa,  como  ocorre  em O funcionário  estava
extremamente cansado, e não parava de trabalhar.  Nesse período, o fato de o funcionário estar extremamente cansado (ideia
expressa na primeira oração)  faz com que se pressuponha que ele cessará o trabalho. No entanto, ao ler a segunda oração,
introduzida pela conjunção e, percebe-se que ele não parou de trabalhar mesmo estando cansado.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9129972-

Considerações da Banca Examinadora:

As orações adversativas exprimem uma ideia de adversidade, contrariedade, oposição com relação à oração
anterior. Isso ocorre apenas no período O funcionário estava extremamente cansado, e não parava de
trabalhar. Aqui, a conjunção E confere à oração que inicia uma quebra de expectativa, uma vez que se
espera que o fato de o funcionário estar extremamente cansado levá-lo-ia a parar de trabalhar, mas ele não o
faz; ao contrário, ele continua a executar a mesma ação, ainda que cansado.

Essa mesma ideia de oposição, de adversidade não ocorre no período À tarde o tempo escureceu, e uma
tempestade castigou a  cidade, uma vez que a ação expressa na segunda oração (chover forte) é, na
verdade, uma sequência natural da ação contida na primeira (escurecer).

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:21:18



Página 1 de 1

COMANDO DA AERONÁUTICA
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ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Em relação à concordância do verbo ser, marque C para certo e E para errado. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência
correta.
(   ) As notícias sensacionalistas foi o trunfo de alguns jornais durante a pandemia.
(   ) Já eram meia-noite quando soou a sirene alertando a população sobre o terremoto.
(   ) Cinco quilômetros é muito para caminhar a pé no sol quente.
(   ) Tudo era sorrisos para a princesinha na sua festa.
a) C - E - C - C
b) C - E - E - C
c) E - C - C - E
d) E - C - E - E

Alternativa correta: *

Resolução:

      Nas orações em que tanto o sujeito quanto o predicativo não são representados por palavras que nomeiam pessoas, existem duas
possibilidades de concordância:  ou o verbo ser concorda com o sujeito ou com o predicativo,  como é o caso de As notícias
sensacionalistas foi/foram o trunfo de alguns jornais durante a pandemia.
      Nas indicações de horas, o verbo ser deve concordar com o núcleo da expressão numérica, como em Já era meia-noite quando
soou a sirene alertando a população sobre o terremoto.
    Nas expressões indicativas de quantidade, tais como é pouco, será muito, foi demais, etc., o verbo ser fica sempre no singular,
como ocorre em Cinco quilômetros é muito para caminhar a pé no sol quente.
     Quando o sujeito é o pronome indefinido tudo, o verbo ser normalmente concorda com o predicativo, mas pode também concordar
com o sujeito (caso menos comum). Então, Tudo era/eram sorrisos para a princesinha na sua festa.

TOTAL DE RECURSOS: 19

PROTOCOLOS:9129972-9108456-9111728-9117150-9109974-9132494-9124473-9108917-9109337-9127955
-9145318-9115418-9133457-9114243-9142216-9114392-9123011-9114181-9142442-

Considerações da Banca Examinadora:

Em referência ao recurso de número 9108456, a questão será anulada por conter diferenças nas versões de
provas.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 02/10/2020 13:21:21
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