
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: CFS 2/2019 DISCIPLINA: INGLÊS BÁSICO 
 

A questão 27 do código 04 que corresponde à questão 48 do código 04 e à questão 37 do código 08 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

Nº de Inscrição: 3820284(2)     
* O número entre parênteses ao lado do número de inscrição do(a)  candidato(a) indica a quantidade de recursos que ele(a) interpôs. 

 

Read the extract and choose the best alternative to complete the blank. 

Dan and Jenny are married. They got married exactly 20 years ago, so today is their 20th wedding anniversary. They 
___________ together for 20 years. 

a) could have 
b) would have 
c) have been 
d) has been 

AlternativaDivulgada como Correta no Gabarito Provisório: C 

Considerações da Banca Examinadora: 

A única alternativa que respode é a letra “C” pois a questão foca no Present Perfect. 
Neste tempo verbal, o pronome pessoal “they” precisa ser seguido por “have” e o particípio 
passado do verbo principal ( que neste caso é o “ been”). 

O texto deixa claro que o casal se casou há 20 anos e não há nada no mesmo que remeta 
a ideias futuras, nada que indique que eles “ficarão” juntos mais 20 anos. 

 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 
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A questão 33 do código 04 que corresponde à questão 42 do código 04 e à questão 47 do código 08 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

Nº de Inscrição: 3630639     
 

Read the text and answer question. 
Tourists in Maya Bay 

Maya Bay in Thailand made headlines in 1999 when Hollywood arrived there to film ‘The Beach’ starring Leonardo DiCaprio. 
Since then, tourists have flooded this beach with as many as 4,000 visitors arriving on boats every day.The mass tourism 
exhausted the once-pristine beach and ruined the natural life. That is why people closed the beach to tourists for four months. 
When it reopens by the end of September, they will impose a limit of 2,000 visitors per day.A marine scientist said that he and 
the other scientists made a mistake thinking that the money from the movie was very important, but now they see that the beach 
is a natural resource that they have to preserve. Zelda Tinska, an actress from the film, said that she honestly thinks that the West 
is a society which is obsessed with fame and celebrity. People do not visit the beach because they want to see the actual location 
but because there was a film shot there – and Thailand is an amazing country and there are many other beaches as beautiful as 
Maya Bay. https://www.newsinlevels.com/products/tourists-in-maya-bay-level-3/ 

The word “pristine” in bold type in the text means 

a) polluted 
b) crowded 
c) clean 
d) large 

AlternativaDivulgada como Correta no Gabarito Provisório: C 

Considerações da Banca Examinadora: 

A alternativa correta é a letra C, pois o significado da palavra pristine, isto é, “pollution-
free beaches”, praias livres de poluição, limpas, no seu estado puro, sem poluição. 

 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 
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A questão 36 do código 04 que corresponde à questão 37 do código 04 e à questão 44 do código 08 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

3010885 3080054 3230742 3230789 3332249 3631069 3731048 Nº de 
Inscrição: 3820284 3920407 3930992 3931044 3932001 3932194 3932527 

 
Read the text and answer question. 

Ursula! I whispered 
Yes, my darling, she said, without __________ her eyes. 
What have you got in your basket? I asked. She opened her  
eyes, startled, and looked at me. 
What do you mean? she said defensively. 
There is something moving in your basket, I said. 
Oh, it’s nothing. It’s just a present for somebody. She said. 
Adapted from, FERGUSON, Kenneth. Read for Meaning, Comprehension tests for First Certificate. Ed. Evans Brothers, first Published 1975. 

The words “her” and “me” in bold type in the text are, respectively 

a) possessive pronoun – relative pronoun 
b) possessive pronoun – object pronoun 
c) reflexive pronoun – subject pronoun 
d) relative pronoun – object pronoun 

AlternativaDivulgada como Correta no Gabarito Provisório: B 

Considerações da Banca Examinadora:  

O recurso procede. A classificação do “her” na linha 2 é como adjetivo possessivo, 
apesar de não serem adjetivos.  

 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso procede. 

DECISÃO: 

A questão será ANULADA, conforme item 6.4.5 das Instruções Específicas para o Exame 
de Admissão ao CFS 2/2019 (Portaria DIRENS Nº 268-T/DPL, de 13 de julho de 2018). 
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A questão 37 do código 04 que corresponde à questão 36 do código 04 e à questão 43 do código 08 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

Nº de Inscrição: 3041563 3932889    
 

Read the text and answer question. 

Ursula! I whispered 
Yes, my darling, she said, without __________ her eyes. 
What have you got in your basket? I asked. She opened her  
eyes, startled, and looked at me. 
What do you mean? she said defensively. 
There is something moving in your basket, I said. 
Oh, it’s nothing. It’s just a present for somebody. She said. 
Adapted from, FERGUSON, Kenneth. Read for Meaning, Comprehension tests for First Certificate. Ed. Evans Brothers, first Published 1975. 

The word “darling”, line 2, in the text refers to 

a) an adjective. 
b) an adverb. 
c) a noun. 
d) a verb. 

AlternativaDivulgada como Correta no Gabarito Provisório: C 

Considerações da Banca Examinadora:  

A palavra “darling” (querida) no texto refere-se a um substantivo e não pede-se para 
verificar a mesma fora do contexto.  

 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 
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A questão 48 do código 04 que corresponde à questão 39 do código 04 e à questão 31 do código 08 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

Nº de Inscrição: 3910347     
 

Read the text and answer question. 

United States Coast Guard cadets graduate from the Academy. 

Two hundred newly graduated United States Coast Guard Academy students, classified as officers, toss their cadet covers 
into the air during their graduation ceremony in New London, Conn. on May 23, 2018. Wednesday’s commencement ceremony was 
the 137th at the academy.  Adapted www.nydailynews.com/news 

Based on the text, choose the best alternative. 

a) The majority of cadets were classified by rank at the United States Coast Guard Academy. 
b) The graduation ceremony was covered at the United States Coast Guard Academy in New York. 
c) Coast Guard cadets were evaluated at the United States Coast Guard Academy on May 23, 2018. 
d) Coast Guard cadets completed their course at the United States Coast Guard Academy on May 23, 2018. 

AlternativaDivulgada como Correta no Gabarito Provisório: D 

Considerações da Banca Examinadora: 

De acordo com o texto a cerimônia de graduação, dos novos graduados da Guarda 
Costeira  aconteceu no dia 23 de Maio em New London , Conn, e não há nada que indique
no texto que haviam se formado anteriormente por “questões de trâmites”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 

 


