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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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Inglesa

Enunciado:

The word "its" in bold in the text is classified as ____________.

a) possessive adjective
b) possessive pronoun
c) subject pronoun
d) object pronoun

Alternativa correta: *

Resolução:

A palavra ITS se enquadra nos adjetivos possessivos, como MY, YOUR, HIS, HER, OUR e THEIR, utilizados antes de substantivos.

TOTAL DE RECURSOS: 4

PROTOCOLOS:9151645-9166865-9170622-9177295-

Considerações da Banca Examinadora:

Embora a alternativa "Possessive Adjective" esteja correta, há controvérsias quanto à classificação da
partícula "its", logo o recurso procede e a questão será anulada.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 08/12/2020 09:25:21
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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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Matemática

Enunciado:

Dada as funções  e Assinale a alternativa correta:
a) f(x) < f( y)
b) f(x) = f(y)
c) f(x).f(y) = 27
d) f(x) + f(y) = 11

Alternativa correta: C

Resolução:

Do enunciado, temos:

Assim:

 = 1 + 0 + 2.1 = 1 + 2 = 3
Logo, f(x).f(y) = 9.3 = 27 → f(x).f(y) = 27

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9154351-

Considerações da Banca Examinadora:

As propriedades utilizadas foram:

A) sejam os expoentes 2 = x e log23 = y, então, sabe-se que:  (2x)y=(2y)x

B) Temos que alogab= b. Logo, em (2y)= 2log23 = 3

Portanto, o recurso não procede e a questão deverá ser mantida.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 09:29:16



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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Matemática

Enunciado:

Seja X o valor de uma moto no ato da compra. A cada ano o valor dessa moto diminui 20% em relação ao seu valor do ano anterior.
Dessa forma, o valor da moto no final do quinto ano, em relação ao seu valor de compra, será:
a) (0,8)4.X
b) (0,8)5.X
c) (2,4).X3

d) (3,2).X4

Alternativa correta: A

Resolução:

No final do primeiro ano, o uso do valor da moto será de 80% do seu valor inicial: 80%X = (80/100)X = 0,8X
Ao final do segundo ano, o valor da moto será 80% de (0,8)X, ou seja, (0,8).(0,8X) = (0,8)2X.
Esses valores formam uma PG, de razão r = 0,8 e termo inicial a1 = X.
Aplicando a fórmula do termo geral, tem-se:
a5 = a1.q4 → a5 = X.(0,8)4

Portanto, o valor da moto ao final do quinto ano, em relação ao valor de compra X, será X.(0,8)4.

TOTAL DE RECURSOS: 57

PROTOCOLOS:9157584-9160536-9175329-9168621-9161533-9162936-9160142-9154651-9169237-9150278
-9150967-9157699-9150234-9156566-9151083-9159919-9170455-9150148-9168577-9158983-9159802-9178
890-9175926-9150993-9152376-9175268-9170700-9164276-9151596-9156384-9178037-9156325-9154519-9
176117-9160597-9172335-9175233-9152975-9154409-9159280-9164798-9149990-9151879-9153291-91516
61-9151099-9153282-9174943-9162466-9174255-9175094-9179805-9150420-9151541-9150074-9176744-91
82116-

Considerações da Banca Examinadora:

Tem-se no encunciado que: " A cada ano o valor dessa moto diminui 20% em relação ao seu valor do ano
anterior ".

"A cada ano..." ⇒ a depreciação ocorrerá após 12 meses. 

 "... em relação ao seu ano anterior" ⇒ assegura que no Ano 1 (doze primeiros meses) não há depreciação, ou
seja, a depreciação é zero

Portanto:

Ano 1 (1º Ano, do início ao fim): a moto vale x; (pois só irá diminuir 20% após passar 1 ano)

Ano 2 (2º Ano, do início ao fim): a moto vale 0,8x;

Ano 3 (3º Ano, do início ao fim): a moto vale (0,8).(0,8)x = (0,8)2x;

Ano 4 (4º Ano, do início ao fim): a moto vale (0,8). (0,8)2x = (0,8)3x

Ano 5 (5º Ano, do início ao fim): a moto vale (0,8). (0,8)3x = (0,8)4x
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Portanto, os recursos não procedem e a questão será mantida.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 09/12/2020 15:06:01
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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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Matemática

Enunciado:

Dadas as funções  e ,
determine f(g(x)).
a) 1
b)

c)

d)

Alternativa correta: D

Resolução:

f(g(x))=  
 
 

TOTAL DE RECURSOS: 7

PROTOCOLOS:9169449-9178890-9166611-9160846-9152690-9177535-9151541-

Considerações da Banca Examinadora:

De acordo com o conteúdo programático, está previsto: FUNÇÕES DEFINIDAS POR FÓRMULAS, que
abrange funções compostas.

Portanto, os recursos não procedem e a questão será mantida.

 

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 09:29:33
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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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Matemática

Enunciado:

Dado tg(x) + cotg (x) = 5/2, determine sen 2x:

a) 2/5
b) 4/5
c) 3/7
d) 9/7

Alternativa correta: B

Resolução:

Tem-se tg(x) + cotg(x) = 5/2. Segue que:

    (I)
Por outro lado: sen (a + b) = sen a.cos b + sen b.cos a
→sen (x + x) = sen x.cos x+ senx.cosx→sen (2x) = 2.sen x.cos x   (II)
Susbstituindo (I) em (II):

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9183443-

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: 08/12/2020 09:30:09



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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Física

Enunciado:

Um atleta amador, correndo em uma trajetória circular de raio igual a 12 m, e mantendo uma velocidade constante de 10,8 km/h,
avista um galho caído à sua frente.  Nesse momento,  começa a diminuir sua velocidade, parando, completamente,  após 10 s.
Determine a distância, em metros, percorrida pelo atleta, desde o momento em que avistou o galho até o instante em que atingiu o
repouso.
a) 5
b) 10
c) 15
d) 30

Alternativa correta: *

Resolução:

Como o atleta está se movimentando em uma trajetória circular a 10,8 km/h e pára, podemos determinar sua aceleração angular, a
partir do cálculo das velocidades angulares inicial e final:

Como

 e a velocidade linear inicial será dada por

Substituindo a velocidade inicial v0 e o raio da trajetória r = 12 m, teremos:

A velocidade angular final será 0, pois se dará quando o atleta parar. Ou seja, a velocidade linear v = 0.
Logo, podemos calcular a aceleração angular, da seguinte forma:

De posse dessa informação, é possível determinar o deslocamento angular do atleta a partir do momento em que avistou o galho até
parar, usando a seguinte relação:

Portanto, o deslocamento angular será de 1,25 rad.
Considerando-se uma volta igual a 2πr e fazendo-se a relação entre o deslocamento angular e o deslocamento linear, teremos:

Logo:

Portanto, o deslocamento linear, isto é, a distância percorrida pelo atleta desde que avistou o galho até parar completamente, é de 15
metros.
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TOTAL DE RECURSOS: 3

PROTOCOLOS:9158408-9178890-9174943-

Considerações da Banca Examinadora:

Os recursos procedem pelo fato da questão abordar o Movimento Circular Uniformemente Variado (MCUV), conteúdo não previsto nas
Instruções Específicas. Assim, os recursos procedem e a Banca Examinadora decide pela anulação da questão.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 08/12/2020 11:13:26



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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Física

Enunciado:

Carlinhos e Patrícia se encontram em determinado ponto, ao atravessarem uma faixa de pedestre. Após o encontro, Patrícia continua
seu deslocamento na direção norte, conservando sua velocidade inicial de 0,5 m/s, por 1 min e 20 s, até parar. Carlinhos, por sua vez,
segue correndo na direção leste, por 20 s, com aceleração constante de 0,15 m/s2, parando em seguida. Considerando-se que o ponto
de encontro entre eles é a origem das posições de ambos, qual a distância, em metros, entre Carlinhos e Patrícia no momento em que
param?
a) 0
b) 10
c) 50
d) 70

Alternativa correta: C

Resolução:

Calculando o deslocamento (Δx1) de Patrícia, que está em MRU, teremos:

 

Calculando o deslocamento (Δx2) de Carlinhos, que está em MRUV, teremos:

 

Como os deslocamentos Δx1 e  Δx2  formam, entre si, um ângulo de 90º, pois eles estão se deslocando nas
direções Norte e Leste, pelo Teorema de Pitágoras:

 

que é a distância entre Patrícia e Carlinhos, no momento em que param.
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TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9169811-9175946-

Considerações da Banca Examinadora:

Para a resolução da questão, interessa apenas a posição de cada pessoa quando pára, em relação ao ponto
de origem (igual para ambos). O enunciado traz dados suficientes para o cálculo de tais posições, deixando
claro que Patrícia se mantém em MRU durante 1 min 20 s e que Carlinos desenvolve um MRUV durante 20
s. Assim, o momento em cada um começa a desacelerar não interfere na questão. Como ambos se mantém
em linha linha reta e em direção e sentidos constantes, o  valor informado para a aceleração de Carlinhos
refere-se,  de  fato,  ao  seu  módulo,  não  se  fazendo  necessário  que  tal  informação  seja  explicitada  no
enunciado.

Além disso, o enunciado é claro quanto ao que se deseja que o candidato responda: a distância entre dois
pontos e não o deslocamento de cada pessoa.

Assim, os recursos apresentados não procedem e o gabarito deverá ser mantido.

 

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:12:01



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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Física

Enunciado:

Num mesmo local, foram comparados dois cubos maciços e homogêneos, de dimensões idênticas. Ao serem verificadas suas massas,
a uma mesma temperatura ambiente, foi observado que estas eram distintas.
Nesse contexto, considere as seguintes afirmações:
I - Os cubos são feitos de materiais diferentes.
II - Os cubos são feitos de um mesmo material.
III - Ao mergulharmos os cubos num mesmo líquido, é possível que um deles afunde e que o outro flutue.
IV - Ao mergulharmos os cubos num mesmo líquido, um deles irá afundar e o outro flutuar.
Com relação às afirmações apresentadas, podemos afirmar que:

a) somente I está correta.
b) I e III estão corretas.
c) I e IV estão corretas.
d) II e III estão corretas.

Alternativa correta: B

Resolução:

Num mesmo local (mesma pressão e mesma temperatura), corpos de mesmo volume e massas distintas
podem ser diferenciados por meio da grandeza chamada densidade (ou massa específica, para corpos
homogêneos, isto é, feitos de um único material ou substância).

Se dois corpos de mesmo volume possuem massas distintas, é porque possuem densidades distintas. Como a
densidade depende apenas do tipo de material/substância que o compõe, considerando a mesma pressão e a
mesma temperatura, podemos afirmar que os cubos são constituídos de materiais diferentes.

Ao mergulharmos os cubos em um mesmo líquido, só é possível afirmar, com certeza, se afundam ou
flutuam, se forem conhecidas as densidades de cada objeto e a densidade do líquido no qual foram
mergulhados. Com isso, só se pode afirmar que existe uma possibilidade de um afundar e outro flutuar,
quando os cubos forem mergulhados num mesmo líquido.

Logo, estão corretas as afirmações I e III.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9169259-

Considerações da Banca Examinadora:

O candidato comete um equívoco ao afirmar que as opções III e IV estão igualmente escritas. Segundo a
opção III, "ao mergulharmos os cubos num mesmo líquido, é possível que um deles afunde e que o outro
flutue. Já a opção IV afirma que "ao mergulharmos os cubos num mesmo líquido, um deles irá afundar e o
outro flutuar.

O enunciado é claro e as opções III e IV não são iguais. Enquanto a III traz uma possibilidade, a IV faz
referência a um fato.

Logo, o recurso não procede e o gabarito deverá ser mantido.
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Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:12:05



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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Física

Enunciado:

Um transformador ideal, com 50 espiras no enrolamento primário e 2000 espiras no secundário, é alimentado com uma tensão
alternada de 150V. Sendo a potência no primário igual a 3000W, qual dos equipamentos abaixo poderá ser ligado ao secundário sem
se queimar?
a) Um equipamento A, de resistência igual a 3 kΩ
b) Um equipamento B, de resistência igual a 4 kΩ
c) Um equipamento C, de resistência igual a 2,4 kΩ
d) Um equipamento D, de resistência igual a 24 kΩ

Alternativa correta: D

Resolução:

Como o transformador é ideal, a potência no secundário é igual a potência no primário.
Assim, para que o equipamento a ser ligado na saída do transformador não se queime, não deve dissipar uma potência maior do 3000
W.
Vamos, primeiramente, calcular a tensão de saída, pela relação de espiras e tensões:
 

A seguir, podemos calcular a tensão que será dissipada em cada um dos equipamentos, caso sejam ligados ao secundário do
transformador:
Equipamento A:

Equipamento B:

Equipamento C:

Equipamento D:

 Logo, somente o equipamento D poderá ser ligado ao secundário do transformador sem se queimar.
 
 

TOTAL DE RECURSOS: 3

PROTOCOLOS:9164106-9167662-9163330-

Considerações da Banca Examinadora:

Quanto ao recurso apresentado pelo candidato 9167662, a Banca Examinadora entende que o  mesmo não
faz referência a essa questão. Assim, a solicitação contraria o estipulado no tópico 6.5.1 das Instruções
Específicas para o presente Processo Seletivo.

Ao contrário do que alega o candidato  9164106, o conteúdo "Transformadores" está previsto no subitem 5.5
do ANEXO E (Conteúdo Programático) das Instruções Específicas para esse Processo Seletivo.

Para encontrar a resposta, não era preciso que o enunciado fizesse qualquer referência aos equipamentos A.
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B, C ou D. Bastava que o candidato tivesse em mente que o equipamento a ser ligado no secundário não
dissipasse potência maior do que 3000 W, que é a potência do primário. De posse dessa informação, para o
transformador  ideal,  bastava  calcular,  a  tensão  no  seu  secundárior,  usando  a  relação  de  espiras  e,
sepadaradamente, a potência dissipada em cada equipamento ao ser ligado à saída do transformador.

Assim, o recurso não procede e o gabarito deverá ser mantido.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:12:09
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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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Física

Enunciado:

Dos equipamentos a seguir, qual tem o seu princípio de funcionamento baseado no fenômeno da indução eletromagnética?

a) Gerador elétrico
b)  Disjuntor elétrico
c) Bússola magnética
d) Amperímetro analógico

Alternativa correta: *

Resolução:

Dos equipamentos apresentados na questão, apenas o gerador elétrico tem seu princípio de funcionamento baseado no fenômeno da
indução eletromagnética.
Um gerador elétrico consiste, basicamente, em uma espira que gira continuamente, imersa em um campo magnético, por ação de
uma força externa.
Ao girar continuamente a espira, haverá uma variação do fluxo magnético sobre ela, devido à variação do ângulo entre a espira e o
campo magnético.
De acordo com a Lei de Faraday, surge então uma Força Eletromotriz Induzida e, no caso de fecharmos o circuito, uma Corrente
Induzida.
No Brasil, é muito comum o aproveitamento da energia mecânica de quedas d'água para mover uma turbina e obter-se energia
elétrica.

TOTAL DE RECURSOS: 47

PROTOCOLOS:9169237-9163911-9174554-9150234-9158408-9150647-9164120-9162936-9151859-9174062
-9180299-9150409-9151596-9168698-9156384-9158026-9150148-9163584-9150278-9159420-9154992-9155
557-9157620-9155522-9163016-9159861-9178890-9151726-9151879-9162793-9152771-9161266-9151661-9
179144-9159802-9151540-9162466-9157966-9175268-9164057-9171918-9175233-9152975-9168062-91675
24-9153282-9150074-

Considerações da Banca Examinadora:

A questão não apresenta nenhum erro conceitual quando apresenta como resposta o gerador elétrico, que é
um equipamento com princípio de funcionamento baseado no fenômeno da indução eletromagnética. No
entanto,  há  divergências  entre  autores  quanto  aos  disjuntores,  mais  especificamente  os  dos  tipos
termomagnéticos e DR.

Assim, na ausência de uma bibliografia básica que norteie o certame, os recursos procedem e a Banca
Examinadora decide pela anulação da questão.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 08/12/2020 11:12:11



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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Física

Enunciado:

A  figura  a  seguir  esquematiza  o  experimento
realizado por Ernest  Rutherford,  para investigar a
natureza das radiações. No experimento, realizado no
vácuo, uma substância radiotiva é colocada em um
bloco de chumbo, com uma única abertura, de modo
que  as  emissões  sejam  dirigidas  por  entre  duas
placas  eletrizadas  com  cargas  contrárias,  sendo
possível observar a divisão da emissão em três feixes
distintos,  que  atingirão  uma  chapa  fotográfica.
Quanto às emissões radioativas mostradas na figura,
é correto afirmar que:

a) o feixe 1 é uma emissão do tipo α.

b) o feixe 2 é uma emissão do tipo β.

c) o feixe 3 é uma emissão do tipo γ.

d) o feixe 3 é uma emissão do tipo α.

Alternativa correta: *

Resolução:

A emissão radiotiva divide-se em três tipos de emissões diferentes: alfa, beta e gama.
A emissão do tipo alfa (α) apresenta carga positiva. Cada partícula α é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons: trata-se de um núcleo
de Hélio. Essa emissão pode ser identificada na figura como o feixe 3, uma vez que o mesmo é desviado na direção da placa negativa.
O pequeno desvio na direção da placa negativa revela que a emissão α possui grande massa em comparação com as demais. Seu
desvio na presença de um campo magnético revela a sua natureza corpuscular.
Já a emissão beta (β) é um elétron. Por isso sofre desvio na direção da placa positiva (feixe 1 da figura).  Como esse desvio é grande,
revela que a radiação β possui pequena massa em relação à  α. De forma análoga à emissão α , seu desvio, na presença de um campo
magnético, revela a sua natureza corpuscular.
A emissão gama (γ) apresenta carga elétrica nula, não sendo atraída por nenhuma das placas eletrizadas, conforme o feixe 2 da
figura. Sob um campo magnético, a emissão gama (γ) não sofre desvio, denotando ausência de massa e correspondendo a uma onda
eletromagnética.
 

TOTAL DE RECURSOS: 4

PROTOCOLOS:9159532-9168698-9164057-9152404-

Considerações da Banca Examinadora:

A  inscrição  "campo  magnético"  mostrada  na  figura  pode  levar  o  candidato  a  uma  interpretação  equivocada  do  experimento  de
Rutherford. Assim, os recursos procedem e a Banca Examinadora decide pela anulação da questão.
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Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 08/12/2020 11:12:14
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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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Inglesa

Enunciado:

Without changing the meaning of the sentence, which alternative can replace the word, in bold type, in the text?

a) Previously
b) Eventually
c) Currently
d) Actually

Alternativa correta: C

Resolução:

A palavra "nowadays" significa hoje em dia, podendo ser substituída por "currently" que apresenta a mesma tradução. "Previously"
significa anteriormente, "Eventually" é traduzido para finalmente e "Actually" significa na verdade.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9179805-

Considerações da Banca Examinadora:

De acordo com os dicionários Oxford e Longman, a definição da palavra "actually" não é sinônimo de
"nowadays".

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 09:25:54
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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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Física

Enunciado:

A figura a seguir representa um bloco em forma de paralelepípedo, em repouso, com arestas iguais a 2 cm, 4 cm e 5 cm. Determine a
razão R entre as pressões exercidas pela face de maior área e a de menor área, ambas sobre o solo. Dado: massa do bloco igual a 2
Kg e aceleração da gravidade g = 10 m/s2.
a) 0,4
b) 0,5
c) 0,8
d) 2,5

Alternativa correta: A

Resolução:

Sabendo que pressão é força sobre a área, teremos: P=F/A
Considerando F como sendo a Força Peso, temos:
F = P = 2 x 10 = 20 N
Cálculo da área da face maior:
A = 4 x 5 = 20 cm2  = 20 . 10-4 m2

Cálculo da área da face menor:
A = 2 x 4 = 8 cm2  = 8 . 10-4 m2

Pressão exercida pela face de maior área (p1)
p1 = 20/(20 . 10-4 ) = 1 . 10-4 N/m2

Pressão exercida pela face de menor área (p2):
p2 = 20/(8 . 10-4 ) = 2,5 . 10-4 N/m2

Portanto a razão R entre as pressões de maior e menor área é:
R = p1 / p2 = (1 . 10-4 ) / (2,5 . 10-4 )
R = 0,4
 

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9173134-

Considerações da Banca Examinadora:

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

 A questão faz referência às pressões exercidas pelas faces do paralelípedo quando o mesmo está apoiado
sobre o solo.  A expressão "ambas sobre o solo" faz referência a tais pressões.

O enunciado está correto e a questão não apresenta problemas.

Logo, o recurso não procede e o gabarito deverá ser mantido.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:12:18



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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Física

Enunciado:

O Ciclo de Carnot, proposto no século XVIII pelo físico e engenheiro Nicolas Leonard Sadi Carnot, consiste em uma sequência de
transformações gasosas, na qual uma máquina térmica, operando entre duas fontes térmicas, alcança rendimento máximo se operar
em um ciclo totalmente reversível, independentemente da substância utilizada. Considerando o Ciclo de Carnot para um gás ideal,
assinale a alternativa correta.
a) Entre os pontos 1 e 2 a energia interna do gás

aumenta.

b) Entre os pontos 2 e 3 o gás cede calor para a
fonte fria.

c) Entre os pontos 3 e 4 o gás rejeita calor para a
fonte fria.

d) Entre os pontos 4 e 1 o gás recebe calor da fonte
quente.

Alternativa correta: A

Resolução:

Considerando o Ciclo de Carnot para um gás ideal, temos:
1) Entre os pontos 1 e 2 - expansão isotérmica, ou seja, o gás recebe calor da fonte quente;
2) Entre os pontos 2 e 3 - expansão adiabática e não há troca de calor;
3) Entre os pontos 3 e 4 - Compressão isotérmica, isto é, o gás cede calor para a fonte fria; e
4) Entre os pontos 4 e 1 - Compressão adiabática, ou seja, a energia interna do gás aumenta.

TOTAL DE RECURSOS: 102

PROTOCOLOS:9165414-9150234-9156384-9150049-9151657-9175329-9162936-9167562-9169528-9169811
-9151268-9150409-9160846-9161443-9162535-9169587-9152243-9159919-9153882-9175148-9170455-9150
296-9167101-9163911-9171745-9173134-9152805-9167662-9151645-9150280-9153409-9166865-9171292-9
150220-9171278-9151859-9171239-9150148-9165763-9150993-9150278-9174062-9152415-9157392-91694
49-9152404-9150609-9164144-9160900-9160300-9177295-9178890-9172614-9159147-9164276-9156325-91
70700-9158541-9173810-9175268-9160127-9169652-9163385-9158277-9160682-9167347-9155557-915451
9-9163016-9152638-9156786-9176117-9175233-9172335-9167498-9160536-9170764-9176083-9159280-915
9420-9164798-9155522-9152191-9159861-9153291-9162793-9151099-9179144-9150753-9151062-9155475-
9151540-9150420-9157966-9172172-9171918-9163538-9167524-9168062-9182598-9167734-9176744-

Considerações da Banca Examinadora:

De acordo com o gráfico apresentado, o trecho entre os pontos 1 e 2 representa uma compressão adiabática.
Quando  o  gás  é  comprimido,  recebe  trabalho  e  sua  energia  interna  aumenta.  Portanto,  os  recursos
procedem e a Banca Examinadora decide pela modificação do gabarito para a letra A.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: O GABARITO SERÁ ALTERADO
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Em: 08/12/2020 11:12:22



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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Física

Enunciado:

Em um laboratório, foram aquecidas duas amostras de um mesmo líquido, inicialmente à temperatura ambiente de 25 ºC. A amostra
A continha 1 litro desse líquido e a amostra B continha 2 litros. Ambas as amostras foram aquecidas por 3 minutos, em recipientes de
mesmo material e garantindo-se que a quantidade de calor cedida pela chama fosse a mesma para as duas amostras. Das figuras que
se seguem, qual delas representa o gráfico da quantidade de calor cedida às amostras em função da variação de suas temperaturas,
durante o período de tempo considerado?
 
a)
 

 
b)
 

c)
 

 

 
d)
 

 

Alternativa correta: D

Resolução:

Considerando o mesmo líquido (mesma densidade), a amostra de maior volume terá a maior massa (d = m/V). Logo, mA < mB.
Para o mesmo líquido (mesmo calor específico), teremos, pelas relações:
C = m. c  e  C = ΔQ/ΔT
Logo:
m. c = ΔQ/ΔT
Assim, a amostra de menor massa terá menor capacidade térmica e, portanto, maior variação de temperatura. É o caso da amostra A.
A amostra B, de maior massa, terá maior capacidade térmica, sofrendo, portanto, menor variação de temperatura no período
considerado. Isso fica evidente no gráfico mostrado na alternativa D (maior inclinação da reta que representa o comportamento da
amostra A).
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TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9151062-

Considerações da Banca Examinadora:

Nas alternativas, os gráficos apresentam variação de temperatura no eixo das ordenadas e quantidade de
calor cedido à amostra no eixo das abscissas. Nesse caso, a variação ΔQ faz referência, justamente, à
quantidade de calor a ela cedido.

Logo, o recurso apresentado não procede o gabarito deverá ser mantido.

 

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:12:25



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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Física

Enunciado:

Considere as seguintes afirmações em relação à Gravitação Universal e marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida,
assinale a alternativa com a sequência correta.
(   ) As Leis de Kepler são válidas para quaisquer sistemas em que corpos gravitam em torno de um corpo central.
(   ) Um satélite da Terra, movendo-se numa trajetória circular de raio R, terá seu período duas vezes maior do que o período de um

outro satélite terrestre de órbita circular de raio R/2.
(   ) A força de atração gravitacional entre dois planetas quaisquer do sistema solar será maior quanto maior forem as suas massas e

menor for a distância entre eles.
(   )  A velocidade de um planeta em órbita em torno do Sol não é constante, alcançando seu máximo valor no afélio.
a) V - F - V - F
b) V - F - V - V
c) V - V - V- F
d) F - F - F - V

Alternativa correta: A

Resolução:

A primeira afirmação é verdadeira, pois as três leis de Kepler são válidas para quaisquer sistemas em que corpos gravitam em torno
de um corpo central. Por exemplo, para a Lua ou satélites em torno da Terra.
A segunda afirmação diz respeito à Terceira Lei de Kepler, a Lei dos Períodos, segundo a qual os quadrados dos períodos de tempo
de revolução dos planetas em torno do Sol são proporcionais aos cubos de suas distâncias médias até o Sol (raios). Dessa forma:

Logo, a afirmação é falsa.
A terceira afirmação nos remete à Lei da Gravitação Universal:

Isto é, a força de atração gravitacional entre dois planetas é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente
proporcional ao quadrado da distância que os separa. Assim, quanto maiores forem tais massas e menor for a distância entre os
planetas, maior será a intensidade dessa força. Portanto, a afirmação é verdadeira.
Considerando um planeta em órbita elíptica em torno do Sol, o ponto onde o planeta fica mais próximo dele é o periélio. O ponto mais
distante é o afélio. Pela segunda Lei de Kepler, as áreas varridas pelo segmento de reta imaginário que une o centro do planeta em
questão ao centro do Sol são proporcionais aos intervalos de tempo gastos em varrê-las.
Para áreas iguais, temos iguais intervalos de tempo. Mas, para uma órbita elíptica, com o Sol em um dos focos da elipse, as
distâncias percorridas serão diferentes. Logo, a velocidade não é constante.
A velocidade é maior nos pontos mais próximos do Sol. Assim, a velocidade máxima do planeta em torno do Sol é no periélio, o ponto
da órbita mais perto do Sol.
Portanto, a última afirmação é falsa.
Assim, a sequência correta é apresentada na alternativa A:
V - F - V - F
 
 
 

TOTAL DE RECURSOS: 6

PROTOCOLOS:9150148-9162936-9165763-9158026-9161266-9175268-
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Considerações da Banca Examinadora:

Não há restrição para massas gravitando em torno de outras massas, supondo casos não relativísticos e
dentro  da mecânica  Clássica,  obedecendo-se  assim aos  níveis  de  conhecimento exigidos  do candidato
(conforme Anexo E das Instruções Específicas).

Situações que abordam sistemas binários, por exemplo, não fazem parte do conteúdo programático previsto,
não devendo, portanto, ser consideradas para a resolução da questão.

Assim, os recursos não procedem e o gabarito deverá ser mantido.

 

 

 

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:12:29
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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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Física

Enunciado:

João, ao sair de uma aula sobre o uso racional de energia elétrica, conseguiu convencer seus pais a trocarem o antigo freezer da casa
por um modelo mais novo, com tecnologia energeticamente mais eficiente. Para tanto, fez o cálculo do consumo mensal de energia do
antigo aparelho quando submetido a uma tensão de 110 V e uma corrente de 4,5 A,  considerando que o freezer antigo ficava ligado
durante 8 horas por dia, aos sábados e domingos, durante quatro finais de semana por mês. Com base nos cálculos realizados por
João, qual deverá ser a potência do novo aparelho para que ele possa ficar ligado por 32 horas mensais a mais que o aparelho antigo,
sob as mesmas condições, consumindo a mesma energia?
a) 300 W
b) 330 W
c) 396 W
d) 495 W

Alternativa correta: B

Resolução:

Inicialmente deve-se calcular a potência do equipamento antigo:
P = V . i
P = 110 . 4,5
P = 110 . 4,5
P = 495 W
Com o valor da potência do equipamento calcula-se o consumo de energia:
Considerando-se Δt = 8 horas por dia x 8 dias = 64 horas
E = P . Δt
E =  495 . 64
E = 31.680 Wh = 31,68 kwh  Consumo de Energia do Aparelho Antigo por mês.
Para o cálculo da potência do novo equipamento P', considera-se a mesma energia consumida pelo aparelho antigo e o novo tempo de
uso Δt':
Δt' = 32 + (8 x 8 ) = 96 horas
E = P' . Δt
P' = 31680/96
P' = 330 W
Portanto, para que o novo freezer possa ser utilizado 32 h a mais que o freezer antigo, consumindo a mesma energia, ele deverá ter a
potência de 330 W
 

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9174900-

Considerações da Banca Examinadora:

O enunciado deixa claro que o freezer fica ligado apenas aos sábados e domingos. Além disso, também fica
claro que o candidato deve considerar apenas 4 finais de semana por mês.

Logo, o recurso não procede e o gabarito deverá ser mantido.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:12:31



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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Física

Enunciado:

Um objeto realiza um Movimento Harmônico Simples (MHS), segundo a seguinte função, no Sistema Internacional de Unidades:

Determine o valor do módulo da velocidade V do objeto, em m/s, no instante t = 3 s.
 
a) 2π/15
b) π/15
c) π/30
d) 0

Alternativa correta: D

Resolução:

A questão apresenta a função da elongação do objeto:

Por comparação, teremos:

Para resolver a questão, devemos determinar a função da velocidade do objeto, que será:

Em módulo:
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TOTAL DE RECURSOS: 90

PROTOCOLOS:9154373-9171519-9153068-9152975-9177354-9150049-9150148-9170088-9150753-9154651
-9162936-9169237-9169528-9150390-9173049-9150967-9169811-9151596-9150409-9172471-9152243-9159
919-9174554-9153882-9158408-9170455-9158983-9150296-9165003-9167101-9171745-9173134-9151645-9
158586-9150280-9166865-9164120-9150220-9171239-9150595-9165763-9149886-9157392-9169449-91740
62-9170381-9177295-9170700-9172614-9168698-9160127-9169652-9156325-9158541-9158277-9163385-91
63314-9156222-9150780-9154519-9160900-9156786-9176117-9160597-9171796-9150278-9170764-915928
0-9159420-9155557-9163016-9155522-9163538-9161949-9159861-9179144-9151062-9161266-9155475-917
5148-9151099-9157257-9151540-9174255-9152376-9163330-9166723-9153282-9168062-9176744-

Considerações da Banca Examinadora:

Como sen 2π = 0, o módulo da velocidade, solicitado na questão, será igual a zero. Logo, os recursos
procedem e a Banca Examinadora decide pela modificação do gabarito para letra D.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: O GABARITO SERÁ ALTERADO

Em: 08/12/2020 11:12:34
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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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Com relação às Figuras de Linguagem presentes no "Soneto à Lua", assinale a alternativa que apresenta a exemplificação correta.

a) Eufemismo: Por esse mar de amor, cheio de abismos!
b) Prosopopeia: Quantas artes e sortes não fizeste
c) Antítese: Que pareces, ó doce Lua amiga
d) Hipérbole: Vir impelida pelo vento leve

Alternativa correta: B

Resolução:

A alternativa "b" apresenta a correta exemplicação de "prosopopeia" ao personalizar a Lua com ações
próprias de pessoas.

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9156906-9156384-

Considerações da Banca Examinadora:

Após análise das solicitações de recursos, esta banca ratifica o gabarito. As alternativas "a", "c" e "d" não
apresentam exemplicações corretas de Figuras de Linguagem conforme os principais gramáticos
consultados.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:16:24
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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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

A partir da leitura do "Soneto à Lua",  é possível afirmar que

a) há uma lógica de aproximação entre a Lua e os enamorados em que ambos, atravessando campos e cidades, avistam flores e
virgens distraídas.

b) há comparação da Lua com uma embarcação que, navegando em um mar cheio de abismos, seduz virgens distraídas para a
estranha viagem.

c) há menção de valores pessoais atribuídos à Lua que se sente triste por estar constantemente enamorada.
d) há conflitos internos no "Soneto à Lua"  revelados pelo embate entre flores e virgens distraídas.

Alternativa correta: B

Resolução:

É possível, a partir da leitura do "Soneto à Lua", afirmar que a Lua é comparada a um barco (linha 6) que,
navegando (linha 8) em um mar de amor, cheio de abismos (linha 14), seduz (linha 13) virgens distraídas
(linha 12) para a estranha viagem (linha 13).  Na alternativa "a", o erro consiste em afirmar que a Lua e os
enamorados avistam flores e virgens. Na alternativa "c", o erro consiste em afirmar que a Lua se sente triste
por estar constantemente enamorada. Na alternativa "d", o erro consiste em afirmar que há um embate
entre flores e virgens distraídas.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9178037-

Considerações da Banca Examinadora:

A presença do advérbio "não" não estabelece relação de negação, mas de afirmação por meio de estrutura
retórica em frase exclamativa com valor enfático.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:16:27
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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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Analise se as sentenças abaixo se apresentam de acordo com as regras de uso da crase, marque C para correto e E para errado. Em
seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.
(   )  Voltamos à casa tristes.
(   )  Ela estava entregue à tristes lembranças.
(   )  Não gaste a vista: óculos a prazo. ( Anúncio comercial)
(   )  Os guerreiros assistiam à cena em silêncio, entreolhando-se à luz das fogueiras.
a) E - C - C - E
b) E - E - C - C
c) C - C - E - C
d) C - E - C - E

Alternativa correta: B

Resolução:

Na sentença "Voltamos à casa tristes" não há crase, pois a palavra casa não está acompanhada de adjetivo. Na sentença "Ela estava
entregue à tristes lembranças" não há crase, pois há presença de artigo no plural antes de "tristes lembranças". Na sentença "Não
gaste a vista: óculos a prazo", não há crase, pois, o verbo gastar, neste contexto, é transitivo direto, além, a palavra "prazo" é
masculina. Na sentença "Os guerreiros assistiam à cena em silêncio, entreolhando-se à luz das fogueiras.", há presença de crase, pois
o verbo assistir, neste contexto, exige a presposição, além, há presença de locução formada de substantivo feminino.

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9164294-9156202-

Considerações da Banca Examinadora:

Após análise das solicitações de recursos, esta banca ratifica o gabarito. As alternativas "a", "c" e "d" não
apresentam as sequências corretas de uso de crase, conforme os principais gramáticos consultados.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:16:29
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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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Relacione as colunas quanto à função sintática exercida pelo pronome relativo em destaque. Em seguida, assinale a alternativa com a
sequência correta.
(1)  Sujeito  (   ) Eu esperava com alegria esta notícia de que tanto se falava.
(2)  Predicativo  (   ) Quero conhecer seu sorriso, que foge sempre de mim.
(3)  Objeto Direto  (   ) Você se esqueceu da brincadeira que me fez?
(4)  Objeto Indireto  (   ) Não sei quem sou.
a) 1 - 2 - 3 - 4
b) 2 - 1 - 3 - 4
c) 3 - 2 - 4 - 1
d) 4 - 1 - 3 - 2

Alternativa correta: *

Resolução:

Na sentença "Eu esperava com alegria esta notícia de que tanto se falava.", o pronome relativo "que", acompanhado da preposição
"de", exerce a função de objeto indireto de "se falava". Na sentença "Quero conhecer seu sorriso, que foge sempre de mim.", o
pronome relativo "que" exerce a função de sujeito de "foge". Na sentença "Você se esqueceu da brincadeira que me fez?", o pronome
relativo "que" exerce a função de objeto direto de "fez". Na sentença "Não sei quem sou.", o pronome relativo "quem" exerce a
função de predicativo do sujeito "eu" oculto.

TOTAL DE RECURSOS: 10

PROTOCOLOS:9175268-9168698-9158277-9154644-9154992-9160597-9150647-9166561-9152041-9175094
-

Considerações da Banca Examinadora:

Recurso procedente devido à delimitação do pronome no enunciado da questão. Na frase "Não sei quem
sou", o pronome destacado não é relativo.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 08/12/2020 11:16:32
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EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Inglesa

Enunciado:

 
Bobby's World (originally __________ as The world
According  to  Bobby)  is  an  American  animated
television  series,  which ran from September  8,
1990 to February 23,  1998,  on FOX Kids.  This
Saturday-morning  cartoon  __________  the  world
from the point of view of a suburban 4-year-old
named  Bobby  Generic  and  his  very  overactive
imagination. The show __________ an Outstanding
Animated Program Emmy nomination in 1991.

Adapted from: https://www.rottentomatoes.com/tv/bobby_s_world and https://bobbys-world.fandom.com/wiki/Bobby%27s_World
 

 
Fill the blanks with the correct verb forms.
a) know - explores - earns
b) known - explore - earns
c) know - explored - earned
d) known - explores - earned

Alternativa correta: D

Resolução:

A primeira lacuna deve ser preenchida com o particípio do verbo to know que é KNOWN.
A segunda lacuna deve ser preenchida com o verbo to explore na terceira pessoa do singular EXPLORES, pois este tem como sujeito
"This Saturday-morning cartoon" (it).
A terceira lacuna deve ser preenchida com o verbo to earn no passado simples - EARNED
Sendo assim, a letra D é a única alternativa correta, pois todos os verbos completam as lacunas do texto.

TOTAL DE RECURSOS: 4

PROTOCOLOS:9149920-9150074-9164057-9150420-

Considerações da Banca Examinadora:

De acordo com os dicionários Longman e Oxford, a palavra "know" só pode ser classificada em verbo e
substantivo.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 09:26:07
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DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Analise as sentenças abaixo e marque a alternativa em que o termo destacado não exerce função adjetiva.

a) O militar, que se sentia bem, foi aprovado no teste de força.
b) O jornal de hoje traz a relação dos aprovados neste certame.
c) O candidato sem coragem jamais conquistará sua vaga.
d) Estudando mais, venceu de novo.

Alternativa correta: D

Resolução:

Na sentença "O militar, que se sentia bem, foi aprovado no teste de força.", o termo destacado exerce a função adjetiva por meio de
uma oração desenvolvida. Na sentença "O jornal de hoje traz a relação dos aprovados neste certame.", o termo destacado, com
sentido de "hodierno", exerce a função adjetiva por meio de uma locução formada de preposição + advérbio. Na sentença "O
candidato sem coragem jamais conquistará sua vaga.", o termo destacado, com sentido de "medroso", exerce a função adjetiva por
meio de uma locução formada de preposição + substantivo. Na sentença "Estudando mais, venceu de novo.", o termo destacado,
com sentido de "novamente", exerce a função adverbial por meio de uma locução formada de preposição + adjetivo.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9167562-

Considerações da Banca Examinadora:

Após análise das solicitações de recursos, esta banca ratifica o gabarito. As alternativas "a", "b" e "c"
apresentam exemplificações de sintagmas com valor de adjetivo, conforme os principais gramáticos
consultados.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:16:34
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DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Uma das alternativas abaixo apresenta incorreta concordância verbal. Assinale-a.

a) A quem pertence essas fardas?
b) O Cabo ou o Soldado será o único líder da turma.
c) O Comandante e seus guerreiros o acompanharam.
d) O quartel era tão pequeno, que um grito ou uma conversa o atravessavam de ponta a ponta.

Alternativa correta: A

Resolução:

O sujeito simples "essas fardas" deve concordar com o verbo "pertencer", logo a alternativa "a" está incorreta. As demais alternativas
apresentam a correta concordância verbal, uma vez que em "b" a conjunção "ou", com valor de exclusão, exige a concordância do
verbo com o núcleo do sujeito mais próximo; em "c", o verbo "acompanharam" concorda com o sujeito composto; em "d", o verbo
"atravessavam" vai para o plural, pois a ideia por ele expressa se atribui a todos os núcleos do sujeito.

TOTAL DE RECURSOS: 3

PROTOCOLOS:9167562-9161949-9179805-

Considerações da Banca Examinadora:

Após análise das solicitações de recursos, esta banca ratifica o gabarito. As alternativas "b", "c" e "d"
apresentam exemplicações corretas de Concordância Verbal conforme os principais gramáticos consultados.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:16:36
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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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

A partir da leitura do anúncio publicitário da "Hortifruti", com relação ao sentido do que se anuncia na expressão "Limão
desabafa: Já passei muito aperto na minha vida.", marque a opção correta.

 
 
 
 
Disponível em: https://www.hortifruti.com.br/comunicacao/campanhas/cascas/; acesso em 15 jun 2020.

a) A expressão "Limão desabafa" se justifica, pois, no contexto metafórico, as pressões sofridas (os apertos) por ele geraram
dificuldades (motivos de desabafo) em sua vida.

b) A expressão "Limão desabafa" se justifica, pois, no contexto metafórico, pelo fato de ser uma fruta cítrica (azeda) vivenciou
experiências que motivaram seu silêncio.

c) A expressão "já passei muito aperto na vida" contém a palavra "aperto" que possui, no contexto, vários significados, exceto o de
"dificuldades".

d) A expressão "já passei muito aperto na vida" é análoga à expressão popular "Quem com ferro fere, com ferro será ferido".

Alternativa correta: A

Resolução:

A alternativa "a" se apresenta como correta, pois, metaforicamente, os motivos do desabafo do sujeito "limão" são frutos dos apertos
(pressões sofridas) na sua vida. As demais alternativas se apresentam como incorretas, uma vez que em "b" não se pode afirmar que
o sujeito "limão" permaneceu em silêncio; em "c" não se pode inferir que o sujeito "limão" tenha sido rejeitado; e em "d" não há
correlação com a expressão citada, sendo que ela traz a noção de reciprocidade, não contemplada na leitura do anúncio publicitário.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9160127-

Considerações da Banca Examinadora:

Após análise das solicitações de recursos, esta banca ratifica o gabarito. As alternativas versam sobre a
capacidade de os candidatos detectarem valores metafóricos de uso da linguagem, conforme enfatizado na
alternativa "a".

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:16:40
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ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Em relação ao uso dos pronomes relativos, analise as sentenças abaixo e marque C para correto e E para errado. Em seguida,
assinale a alternativa com a sequência correta.
(   ) Essa é a jovem sobre cujos cabelos eu falava.
(   ) A estátua da fonte é um anjo, cuja cabeça os passarinhos pousam.
(   ) Os amigos de infância eram justamente aqueles com cujas histórias eu me identificava.
(   )  Existem mistérios, cujo alcance nos escapa; nem por isso deixam de existir.
a) C - E -C - C
b) E - E - C - C
c) C - C - E - C
d) C - C -C - E

Alternativa correta: A

Resolução:

Na  frase " Essa é a jovem sobre cujos cabelos eu falava.", o uso do pronome relativo "cujo" está correto, uma vez que se apresenta
antecedido por preposição "sobre", reclamada pelo verbo "falava". Na frase "A estátua da fonte é um anjo, cuja cabeça os passarinhos
pousam.", o uso do pronome relativo cuja está incorreto, uma vez que não apresenta a preposição "em", reclamada pelo verbo
"pousam". Na frase "Os amigos de infância eram justamente aqueles com cujas histórias eu me identificava.", o uso do pronome
relativo  cujas  está  correto,  uma  vez  que  se  apresenta  antecedido  por  preposição  "com",  reclamada  pela  forma  verbal  "me
identificava". Na frase "Existem mistérios, cujo alcance nos escapa; nem por isso deixam de existir.", o uso do pronome relativo cujo
está correto, sendo que, neste caso, não há exigência de preposição anteposta.

TOTAL DE RECURSOS: 3

PROTOCOLOS:9163911-9173134-9169237-

Considerações da Banca Examinadora:

Após análise das solicitações de recursos, esta banca ratifica o gabarito. As alternativas "b", "c" e "d" não
apresentam a sequência correta quanto ao uso dos pronomes relativos conforme os principais gramáticos
consultados.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:16:42
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ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

De acordo com as regras de pontuação, assinale a alternativa correta.

a) Escreveu: José de Alencar às vezes sobe os ramos da árvore; outras remexe o uru de palha matizada.
b) Escreveu José de Alencar, às vezes sobe os ramos da árvore; outras remexe, o uru de palha matizada.
c) Escreveu José de Alencar: às vezes sobe os ramos da árvore; outras, remexe o uru de palha matizada.
d) Escreveu, José de Alencar: às vezes sobe os ramos da árvore; outras, remexe o uru de palha matizada.

Alternativa correta: C

Resolução:

De acordo com as regras de pontuação, a alternativa 'c" é a correta, pois "José de Alencar" é sujeito do verbo escrever, não admitindo
vírgula entre eles.  Os dois pontos foram empregados antes de uma citação. O ponto e vírgula foi empregado para separar orações
coordenadas de certa extensão. A vírgula depois da palavra "outras" serve para indicar a elipse de um termo [vezes].

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9173134-

Considerações da Banca Examinadora:

Após análise da solicitação de recurso, esta banca ratifica o gabarito. As alternativas "a", "b" e "d" não foram
pontuadas adequadamente conforme os principais gramáticos consultados.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:16:45
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DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Marque o vocábulo cuja acentuação se justifica pela mesma regra de "médium".

a) Vênus
b) Cafeína
c) Balaústre
d) Eletroímã

Alternativa correta: A

Resolução:

Tanto o vocábulo "médium" quanto o vocábulo "vênus" são pertencentes ao grupo de paroxítonos que recebem acento quando
terminados, respectivamente, em "um" e "us". Os demais vocábulos são acentuados pela seguinte regra: acentuam-se, em regra, o "i"
e o "u" tônicos em hiato com vogal ou ditongo anterior, formando sílabas sozinhos ou com "s".

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9182436-

Considerações da Banca Examinadora:

A solicitação de recurso contraria o estipulado nas Instruções Específicas para esse Processo Seletivo. A
questão em pauta não versa sobre a presença do uso de crase.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:16:48
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DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
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ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

A imagem a seguir, disponível na internet, simula um trecho de uma conversa realizada por meio de um aplicativo de mensagens
instantâneas para celulares. Sobre o sentido do texto da mensagem, pode-se afirmar que

a) há uma tentativa de conquista por parte do interlocutor que inicia a conversa, mas, por conta da rejeição, há atribuição de
responsabilidade em uma terceira pessoa, no caso, o corretor, que está apaixonado.

b) há uma clara noção de desapontamento por parte do intelocutor que inicia a conversa, caracterizado por uma mudança repentina
no tema da conversa e acentuado por uma atitude de desvio de autoria de sua real intenção.

c) a negação de uma aproximação amorosa possibilita que o interlocutor que inicia a conversa readeque seu discurso a fim de
manter o foco nas suas intenções primárias, motivo que possibilita caracterizá-lo como persistente.

d) a dúvida é o que motiva o diálogo iniciado pelo aplicativo de mensagens instantâneas, isso se justifica pelo fato de haver negação
imediata e alguma insistência por parte do interlocutor que inicia a conversa.

Alternativa correta: B

Resolução:

A alternativa correta é a "b", pois a mudança repentina de tema (assunto) é o que marca o discurso, quando o interlocutor que inicia
a conversa busca atribuir a autoria de seu texto a uma falha do aplicativo de mensagem, que teria, supostamente, "corrigido" seu
texto original e convertido em um texto que não se relacionava com sua real intenção.

TOTAL DE RECURSOS: 14

PROTOCOLOS:9152975-9175233-9157963-9180655-9159207-9150420-9164294-9154644-9152376-9179805
-9172172-9169449-9152690-9175094-

Considerações da Banca Examinadora:

Após análise dos recursos, esta banca conclui que há clareza no que se pede no enunciado da questão. Dessa
forma, ressalta-se que a referida questão requer interpretação de linguagem em possíveis situações reais de
uso, sendo necessária a leitura por meio de inferências textuais. Ainda, destaca-se que na alternativa "a", há
a afirmação de que o "corretor está apaixonado", extrapolando qualquer possibilidade de interpretação
correta do item. Nesse sentido, o contexto oferecido pelo enunciado e pela imagem é suficiente para
resolução da questão.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:16:51
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ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Sobre o título da canção de Adoniram Barbosa, é correto o que se afirma em:

a) A expressão "das onze", de natureza numeral, é modificadora adverbial da palavra "trem", dando-lhe a clara noção de quantidade
explicitada pelo numeral cardinal "onze".

b) A expressão "das onze",  de natureza adverbial,  é  modificadora da palavra "trem",  conferindo-lhe a clara noção de tempo
explicitada pelo numeral cardinal "onze".

c) A expressão "das onze",  de natureza substantiva,  é  qualificadora da palavra "trem",  dando-lhe a  vaga noção de número
explicitada pelo numeral ordinal "onze".

d) A expressão "das onze", de natureza adjetiva, modifica o substantivo "trem", não, necessariamente, conferindo-lhe uma noção de
quantidade.

Alternativa correta: D

Resolução:

De natureza adjetiva, a expressão "das onze" é modificadora da palavra "trem" que, qualificada, passa a ter significação mais precisa.
Embora formada por numeral cardinal, a expressão não atribui, necessariamente, um valor quantitativo ao substantivo a que se
refere (onze trens), mas o qualifica, dentro do "universo" de trens, restringindo-o.

TOTAL DE RECURSOS: 3

PROTOCOLOS:9167562-9154519-9156384-

Considerações da Banca Examinadora:

Após análise da solicitação de recurso, esta banca ratifica o gabarito. As alternativas "a", "b" e "c" não estão
corretas de acordo com os principais gramáticos consultados. A expressão "das onze", presente no título do
texto, possui valor semântico de adjetivo, como por exemplo em "café da manhã".

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:16:54
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ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Leia o trecho da canção "Quem tem um amigo (tem tudo)", de Emicida, cantor e compositor de Rap brasileiro. Em seguida, marque a
alternativa correta.
"Quem tem um amigo tem tudo
Se o poço devorar, ele busca no fundo
É tão dez que junto todo stress é miúdo
É um ponto pra escorar quando foi absurdo"
a) O emprego da palavra "dez", no contexto da canção, com valor de sentido de "bom", ressalta as virtudes de se ter um amigo.
b) O emprego da palavra "dez", no contexto da canção, com valor de sentido de "ótimo", ressalta as virtudes de se ter dez amigos.
c) O emprego da palavra "dez", no contexto da canção, com a lógica de indicar quantidade numérica, ressalta as virtudes de se ter

um amigo.
d) O emprego da palavra "dez", numeral, no contexto da canção, com valor de sentido de "bom", ressalta a necessidade de se

quantificar um amigo.

Alternativa correta: A

Resolução:

O emprego da palavra "dez", no contexto da canção, com valor de sentido de "bom", ressalta as virtudes de se ter um amigo. Isso
ocorre, pois alguns numerais, em determinados contextos, podem assumir o papel de adjetivos, como é o caso em destaque na
canção. Ainda, vale mencionar que o numeral possui valor de sentido (semântico) de "bom" e figura como predicativo do sujeito.
Assim,  embora seja  um numeral,  não se  pode afirmar que,  no contexto,  seu emprego foi  efetuado para indicar  quantidades
numéricas.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9164798-

Considerações da Banca Examinadora:

Após análise da solicitação de recurso, esta banca ratifica o gabarito. As demais alternativas "b", "c" e "d"
não respondem corretamente a questão. A palavra "dez" pode ter valor de "ótimo", porém o erro na
alternativa "b" consiste na falsa afirmação de que o numeral limita a quatindade possível de amigos "dez
amigos".

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:16:58
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ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Marque a alternativa que apresenta incorreta classificação dos termos sintáticos do trecho da canção "Chega de Saudade" de Tom
Jobim e Vinícius de Moraes: "Dentro dos meus braços os abraços hão de ser milhões de abraços [...]".
 
a) O termo "os abraços" é sujeito do verbo da oração.
b) O termo "milhões de abraços" é predicativo do sujeito.
c) O termo "Dentro dos meus braços" é adjunto adverbial.
d) O termo "meus" é adjunto adnominal de "abraços".

Alternativa correta: D

Resolução:

O termo "meus" é adjunto adnominal de "braços", não de "abraços", como se afirma na alternativa "d".

TOTAL DE RECURSOS: 3

PROTOCOLOS:9164294-9167562-9169569-

Considerações da Banca Examinadora:

Após análise da solicitação de recurso, esta banca ratifica o gabarito. As alternativas "a", "b" e "c" estão
classificadas corretamente de acordo com os principais gramáticos consultados.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:17:02
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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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Inglesa

Enunciado:

The Adventures of Tintin is a series created by Belgian
cartoonist Georges Remi, who wrote under the pen name
Hergé. The series was one of the most popular European
comics of the 20th century. By 2007, a century after Hergé's
birth in 1907, Tintin had been published in more than 70
languages with sales of more than 200 million copies, and
had been adapted for radio, television, theatre, and film.

Adapted from: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Adventures_of_Tintin
 

The two sentences, in bold, in the text are written in the
a) passive voice, but one of them is in the simple present and the other in the past perfect.
b) active voice, but one of them is in the simple past and the other in the past perfect.
c) passive voice and both of them are in the past perfect.
d) active voice and both of them are in the simple past.

Alternativa correta: *

Resolução:

A primeira frase em negrito no texto está expressa
na  voz  passiva  e  no  presente  simples  (The
Adventures  of  Tintin  is  a  series  created by  the
Belgian cartoonist George Remi -  As aventuras de
Tintin  é uma série criada pelo  cartunista  belga
George Remi).
A segunda frase em negrito no texto está expressa
na voz passiva e  no passado perfeito  (Tintin  had
been published in more that 70 languages - Tintin
tinha sido publicado em mais de 70 línguas).
Sendo assim, a única alternativa correta é a letra A.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9164106-

Considerações da Banca Examinadora:

O recurso procede, tendo em vista que o tempo verbal PAST PERFECT não é contemplado no conteúdo
programático, mesmo que esteja incluído na voz passiva.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 08/12/2020 09:26:23
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EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA - TURMA 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Marque a alternativa que exemplifica a estratégia textual usada pela autora, no primeiro parágrafo, para conceituar Agricultura
Sintrópica.
a) A autora optou por apresentar, primeiramente, duas negações, para realizar duas afirmações, por meio de frases com estruturas

sintáticas que valorizam verbos que são impessoais.
b) A autora optou por apresentar, primeiramente, duas negações, para realizar duas afirmações, por meio de frases com estruturas

sintáticas que valorizam verbos de movimento.
c) A autora optou por apresentar, primeiramente, duas negações, para realizar duas afirmações, por meio de frases com estruturas

sintáticas que valorizam verbos de ligação.
d) A autora optou por apresentar, primeiramente, duas afirmações, para realizar duas negações, por meio de frases com estruturas

sintáticas que valorizam verbos de ligação.

Alternativa correta: C

Resolução:

No texto, a autora optou por apresentar, primeiramente, duas negações, para realizar duas afirmações, por meio de frases com
estruturas sintáticas que valorizam verbos de ligação, conforme se nota pelos trechos que apresentam negações: " não é um pacote
tecnológico ", " nem um plano definitivo de design"; e pelos trechos que apresentam afirmações: " Ela é, antes de tudo, uma mudança no olhar " e " É uma nova
proposta de leitura".

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9152376-

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: 08/12/2020 11:17:04
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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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Segundo o que se depreende do texto, é correto afirmar que Agricultura Sintrópica

a) faculta a prática de ações de regeneração do solo.
b) implica na ausência da regeneração do solo.
c) só ocorre se houver regeneração do solo.
d) resulta na regeneração do solo.

Alternativa correta: D

Resolução:

O texto, no segundo parágrafo, deixa clara a ideia de que a Agricultura Sintrópica é um conjunto teórico e prático que se traduz em
práticas agrícolas que possibilitam a alta produtividade, a independência de insumos e irrigação e, ainda, tem como consequência a
formação do solo, numa versão regenerada, bem como todo o ecossistema.

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9151889-9158983-

Considerações da Banca Examinadora:

Após análise da solicitação de recurso, esta banca ratifica o gabarito. O trecho " o plantio agrícola é concomitante à regeneração de
ecossistemas" deixa clara a ideia de que não são facultativas as práticas de regeneração de solo.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:17:07
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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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Considere que interdisciplinaridade é a característica que possibilita que determinada área de conhecimento se relacione com outra,
de modo a estabelecer uma relação de aproximação de ideias, conceitos e práticas. Diante disso, marque a alternativa que possui
trecho do texto que explicite esse conceito.
a) "Ela é, antes de tudo, uma mudança no olhar".
b) "É uma nova proposta de leitura de ecossistemas".
c) "Ao invés de receitas, há um conjunto de conceitos e técnicas que viabilizam o acesso".
d) "A lógica que orienta sua tomada de decisão percorre um trajeto que nasce na ética de Kant e atravessa a física".

Alternativa correta: D

Resolução:

O trecho "A lógica que orienta sua tomada de decisão percorre um trajeto que nasce na ética de Kant e atravessa a física" é um
exemplo de relação intertextual, pois, conforme se depreende da leitura do texto, a Agricultura Sintrópica se apoia em diversas áreas
do conhecimento. No trecho em questão, interdisciplinaridade é feita a partir do "diálogo" que se estabelece com a "Ética" e com a
"Física".

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9167562-

Considerações da Banca Examinadora:

Após análise do recurso, a banca ratifica o gabarito. No trecho "Ao invés de receitas, há um conjunto de
conceitos e técnicas que viabilizam o acesso", não há menção textual de que os referidos conceitos e
técnicas sejam pertencentes a outras áreas do conhecimento que não as da própria agricultura.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 11:17:10
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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 2/2021

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

Enunciado:

Read the following statements and choose the correct alternative.

I - Let's go for a walk, shall we?
II - Don't be late, do you?
III - You haven't got a ruler, have you?
IV - Margaret plays the piano, don't she?
 

a) I e III
b) II e IV
c) III e IV
d) I e II

Alternativa correta: A

Resolução:

A frase número 1 está correta, pois quando se usa a
expressão "Let's",  a Question Tag correta é "shall
we".  A frase número 3 está correta, pois está na
negativa  a  primeira  parte  da  frase  (haven't  got),
portanto a Question Tag é usada na afirmativa (have
you).  Vale  ressaltar  que  a  frase  número  2  está
incorreta,  pois  quando se usa a expressão "don't"
(imperativo  negativo),  a  Question  Tag  correta  é
"will" e a frase número 4, o correto seria "doesn't
she" por se tratar da terceira pessoa do singular.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9152346-

Considerações da Banca Examinadora:

O enunciado menciona alternativas corretas, portanto, a alternativa A, que contém as orações corretas, será
mantida.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 17:32:02
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DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
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ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Inglesa - Nível Intermediário

Enunciado:

According to the text:

a) Jair Bolsonaro flew a plane himself to rescue 4 Polish citizens from Wuhan, besides the 34 Brazilians already rescued.
b) Bolsonaro refused to rescue Polish citizens from Wuhan stating that the airplane was full with 34 Brazilians in it.
c) The airplane used to rescue 4 Polish citizens stopped in Warsaw so to that these citzens could leave.
d) Four Polish citzens were evacuated from Warsaw by a Brazilian air force plane.

Alternativa correta: C

Resolução:

De acordo com o texto, “a Brazilian air force plane landed in Warsaw to drop the 4 Poles off, after which it continued its journey from
Wuhan to Brazil”, uma aeronave da Força Aérea Brasileira aterrisou em Varsóvia para deixar os quatro poloneses, e em seguida
continuou sua jornada de Wuhan para o Brasil.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9158862-

Considerações da Banca Examinadora:

O recurso não procede uma vez que o erro de digitação da palavra "citizens" não interfere de maneira
alguma na resolução da questão, não há outra palavra que possa causar confusão. E em relação ao "so to
that" não há margem para outra interpretação, não há outras alternativas possíveis, os erros de digitação
não interferem na resolução da questão.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 17:32:04
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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 2/2021

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

Enunciado:

Choose the alternative that has the Passive Voice.

a) People were outraged.
b) Netflix and CBC announced that the drama would be cancelled after three seasons.
c) Anne of Green Gables has since appeared in countless movies and television spinoffs.
d) The day after the announcement, a group of fans took to Twitter with rallying cry: renew the show.

Alternativa correta: *

Resolução:

A alternativa b (Netflix e CBC anunciaram que o drama seria cancelado após 3 temporadas) apresenta um verbo na Voz Passiva
(would be cancelled – seria cancelado).

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9163016-

Considerações da Banca Examinadora:

A questão será anulada pois no dicionário Oxford Advanced Learner's Dictionary, de maneira semelhante ao
que consta na alternativa, "He was outraged at the way he had been treated" é considerada Voz Passiva.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 08/12/2020 17:32:08
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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 2/2021

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

Enunciado:

According to the text:

a) Anne with an E fans started crying when they discovered the show would be canceled.
b) Like the heroine of the show, Anne’s fans fought for their beliefs, as they were outraged by the show’s cancellation.
c) Fans guerrilla fight for the show was successful, and the next season of the show will be called “Anne of Green Gables”.
d) Although the actors of the show knew from the beginning it would only last 3 seasons, they were devasted by the way the series

ended.

Alternativa correta: B

Resolução:

De acordo com o texto, apenas a alternativa c é a correta, pois os fãs de Anne, por estarem indignados com o cancelamento da série,
lutaram por seus ideais, agindo da mesma forma que a protagonista agiria.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9170764-

Considerações da Banca Examinadora:

Apesar de a justificativa da resposta apresentar como correta a letra C, erroneamente, o gabarito não será
alterado, pois a resposta divulgada no gabarito provisório, letra B, está correta.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 17:32:12
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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 2/2021

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

Enunciado:

Choose the right alternative according to the text.

a) Part of the money will help people in Europe and Asia.
b) Picasso would not be satisfied with this cause.
c) Christie's auction house is in Rome.
d) 51,000 ticktes were sold at €100.

Alternativa correta: D

Resolução:

De acordo com o texto foram vendidos 51.000 ingressos, sendo cada um por 100 euros.

TOTAL DE RECURSOS: 12

PROTOCOLOS:9166561-9152191-9166118-9175148-9163602-9176083-9168698-9170764-9156173-9152041
-9175268-9152266-

Considerações da Banca Examinadora:

De acordo com o enunciado a única opção coerente, sobretudo, presente no texto, e de acordo com a
interpretação textual é a alternativa D. Uma vez que as demais alternativas estão totalmente equivocadas e
que não são possíveis de serem encontradas no texto.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 17:32:15
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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 2/2021

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

Enunciado:

Choose the alternative that indicates the plural of words: fish, life, woman

a) fishes, lifes, woman
b) fishs, lives, woman
c) fish, lives, women
d) fish, lifes, women

Alternativa correta: C

Resolução:

O plural correto das palavras fish, life e woman são, respectivamente, fish, lives, women.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9166118-

Considerações da Banca Examinadora:

A questão será mantida, pois, de acordo com o dicionário Oxfor Advanced Learner's Dictionary, o plural da
palavra "fish" pode ser "fish" ou "fishes". Portanto, a alternativa C é a correta.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 17:32:17
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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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Inglesa

Enunciado:

The modal verb CAN in “but we can stop sharing it” conveys the idea of __________.
a) certainty
b) obligation
c) permission
d) possibility

Alternativa correta: D

Resolução:

A frase "But we can stop sharing it" significa "Mas nós podemos parar de compartilhar", ou seja, o verbo modal CAN transmite a
ideia de que é possível parar o compartilhamento de notícias falsas.

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9161949-9156202-

Considerações da Banca Examinadora:

O recurso não procede, pois o verbo modal CAN não é utilizado para expressar certezas, independente da
conjunção BUT.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 09:26:33
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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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Inglesa

Enunciado:

Without change in meaning, the verb OUGHT TO, underlined in the text, can be replaced by ___________.

a) have to
b) should
c) must
d) can

Alternativa correta: *

Resolução:

Os verbos HAVE e MUST são usados com o intuíto de demonstrar obrigação.
O verbo CAN indica permissão, possibilidade ou habilidade.
OUGHT TO é um verbo modal. É usado para dar sugestões, conselhos ou opiniões. Tem como sinônimo o verbo modal SHOULD.
Sendo assim, a única alternativa correta é a letra B.

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9157815-9156202-

Considerações da Banca Examinadora:

Embora o OUGHT TO seja substituído por SHOULD na maioria das vezes, há situações em que seu uso
implica obrigação, podendo ser trocado por MUST e HAVE TO.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 08/12/2020 09:26:43



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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Matemática

Enunciado:

Considere uma relação com quatro números inteiros (x1, x2, x3, x4). Sabe-se dessa relação que: a média é 8, a moda e a mediana são
ambas, iguais a 9, e a diferença entre o maior e o menor dos números igual a 30. Então, é correto afirmar que:
a) x1 + x3 = 0
b) x2 - x1 = 17
c) x1 + x2 = 17
d) x3 + x4 = 32

Alternativa correta: B

Resolução:

Do enunciado, tem-se que:
(x1+ x2+ x3+ x4)/4 = 8 ⇒ (x1+ x2+ x3+ x4) = 32   (i)
(x1, 9, 9, x4)    (ii)
x4 - x1 = 30     (iii)
Substituindo (ii) em (i): (x1 + 9 + 9+ x4) = 32 ⇒ x1 + x4 = 32 -
(9 + 9) ⇒ x1 + x4 = 14 (iv)
De (iii) e (iv):

Fazendo (a) + (b) ⇒ 2x4 = 44 ⇒ x4 = 22
Substituindo x4 = 22 em (b) ⇒ x1 = 14 - 22 ⇒ x1 = -8
Temos a sequência  (x1, x2, x3, x4) = (-8, 9, 9, 22). Analisando
as alternativas:
a) x1 + x3 = -8 + 9 = 1 ≠ 0 Falso
b) x2 - x1 = 9 - (-8) = 9 + 8 = 17  Verdadeiro
c) x1 + x2 = -8 + 9 = 1 ≠ 17  Falso 
d) x3 + x4 = 9 + 22 = 31 ≠ 32 Falso
 

TOTAL DE RECURSOS: 3

PROTOCOLOS:9150420-9160215-9164057-

Considerações da Banca Examinadora:

A banca analisou o pedido e decidiu que o recurso não procede.

No enunciado da questão consta a relação dos quatro termos, xn (n = 1,2,3,4), com índices subscritos que
revelam a sequência a ser considerada na relação. Todas as informações estatísticas do exercício fazem
referência à relação dada (x1, x2, x3, x4), conforme a afirmativa: "Sabe-se dessa relação que:.." .

 

 

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM
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Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 09:28:38
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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 2/2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Matemática

Enunciado:

A equação reduzida da reta que passa pelos pontos A (2;5) e B(4;-1) é:

a)  4x - 12
b)  3x - 11
c) -3x + 12
d) -3x + 11

Alternativa correta: D

Resolução:

Do enunciado: A(2,5) e B(4,-1). Segue que:
m= △y/△x = (-1-5)/4-2 = -6/2 = -3.
y - y = m(x - x)
A ϵ r → y - 5 = -3(x - 2) → y-5 = -3x + 6→ y= -3x + 11
Portanto, a equação reduzida da reta é y= -3x + 11.

TOTAL DE RECURSOS: 4

PROTOCOLOS:9150278-9152690-9150420-9183443-

Considerações da Banca Examinadora:

O enunciado da questão é claro a respeito da informação solicitada e a ausência do y nas alternativas não
interfere na resolução da questão. É entendido que o segundo termo da igualdade (y = mx+n) é a expressão
que define a equação reduzida da reta (y, a saber), conforme descrita no enunciado.

Portanto, os recursos não procedem e a questão será mantida.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 08/12/2020 09:28:50
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ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Matemática

Enunciado:

Um goleiro chuta a bola da origem e esta desenvolve a trajetória da parábola descrita pela fórmula y = -x2 - 2x + 24. Determine o
produto entre as coordenadas do ponto no qual a bola atinge sua altura máxima.
a) -25
b) -1
c) 30
d) 45

Alternativa correta: *

Resolução:

Da equação -x2 - 2x + 24, temos a = -1, b= -2 e c = 24. Assim:

Tem-se △=(-2)2 - 4(-1)(24) = 4+ 96 →△= 100

Assim, (Xv;Yv) = (-1;25)

Logo, Xv.Yv = -1.25 = -25.

TOTAL DE RECURSOS: 6

PROTOCOLOS:9156386-9166611-9153291-9150420-9151879-9183443-

Considerações da Banca Examinadora:

A  menção da palavra "origem" no enunciado e a ilustração dada sugerem uma equação de segundo grau
com valor de c igual a zero (c=0), diferente da que foi dada (com c=24).

Portanto, o recurso procede e a questão será anulada.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 08/12/2020 09:29:01
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