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 1/2020 DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Intermediário)
A questão 25 do código 32, que corresponde à questão 38 do código 34 e à questão 37 do código 36,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

2160032

2160876
To tip, or not to tip?

The word tip comes from an old English slang. Americans usually tip people in places like restaurants, airports, hotels, and
hair salons.
People who work in these places often get paid low wages. A tip shows that the customer is pleased with service.
Sometimes it’s hard to know how much to tip. The size of the tip usually depends on the service. People such as parking
valets or bellshops usually get (small) _____________ tips. The tip for people such as taxi drivers and waiters or waitresses is
usually (large) _____________.
When you’re not sure about how much to tip, do what feels right. You don’t have to tip for bad services. And you can give
a (big) _____________ tip for a very good service. Remember, though, your behavior is (important) _____________ than your
money. Always treat service providers with respect.
Adapted from Interchange
Choose the alternative that completes the text with the correct comparatives.
a)
b)
c)
d)

smaller – larger – bigger – more important.
smaller – the largest – bigger – the most important.
the smallest – the largest – bigger – the most important.
the smallest – the largest – the biggest – the most important

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:
O recurso não procede.
A letra “s” excedida na palavra “bellhops”, não causaria a confusão a qual a candidata se refere, e
nem tão pouco induziria ao erro. Os adjetivos estão bem especificados e suas formas gramaticais corretas
independem do substantivo em questão.
Com relação ao questionamento do candidato que alega não haver resposta correta no seguinte
parágrafo - “Sometimes it’s hard to know how much to tip. The size of the tip usually depends on the
service. People such as parking valets or bellhops usually get (small) SMALLER tips”, também não
procede. Nem todas as situações comparativas exigem o “than”. Nesse caso há uma comparação implícita
e , portanto, não é necessária a presença da palavra “than” (a gorjeta dada a essas pessoas é menor do que
a gorjeta dada a outros profissionais).

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2020 DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Intermediário)
A questão 28 do código 32, que corresponde à questão 41 do código 34 e à questão 38 do código 36,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

2332593

2480601

2720567

To tip, or not to tip?
The word tip comes from an old English slang. Americans usually tip people in places like restaurants, airports, hotels, and
hair salons.
People who work in these places often get paid low wages. A tip shows that the customer is pleased with service.
Sometimes it’s hard to know how much to tip. The size of the tip usually depends on the service. People such as parking
valets or bellhops usually get (small) _____________ tips. The tip for people such as taxi drivers and waiters or waitresses is
usually (large) _____________.
When you’re not sure about how much to tip, do what feels right. You don’t have to tip for bad services. And you can give
a (big) _____________ tip for a very good service. Remember, though, your behavior is (important) _____________ than your
money. Always treat service providers with respect.
Adapted from Interchange
According to the text, choose the best response.
In “Americans usually tip people in places like restaurants, airports, hotels, and (...)”, the word “TIP” is closest in meaning to
a) take some money.
b) pay for the service.
c) ask for extra money.
d) give an amount of additional money.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D

Considerações da Banca Examinadora:
O recurso não procede, pois a gorjeta é uma pequena quantidade extra de dinheiro. Ela pode, ou não
ser oferecida pelos serviços prestados, assim como podemos aumentar, ou diminuir o seu valor, conforme a
qualidade desse serviço, como é dito no texto. Já o pagamento, “wages”, é algo feito geralmente por
semana, por um serviço que foi, ou está sendo prestado. Nesse caso, não é opcional.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2020 DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Intermediário)
A questão 29 do código 32, que corresponde à questão 39 do código 34 e à questão 40 do código 36,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

2380208
To tip, or not to tip?

The word tip comes from an old English slang. Americans usually tip people in places like restaurants, airports, hotels, and
hair salons.
People who work in these places often get paid low wages. A tip shows that the customer is pleased with service.
Sometimes it’s hard to know how much to tip. The size of the tip usually depends on the service. People such as parking
valets or bellhops usually get (small) _____________ tips. The tip for people such as taxi drivers and waiters or waitresses is
usually (large) _____________.
When you’re not sure about how much to tip, do what feels right. You don’t have to tip for bad services. And you can give
a (big) _____________ tip for a very good service. Remember, though, your behavior is (important) _____________ than your
money. Always treat service providers with respect.
Adapted from Interchange
“low wages”, in bold type in the text, is closest in meaning to
a)
b)
c)
d)

large tips.
small tips.
small salary.
a high amount of money.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C

Considerações da Banca Examinadora:
O recurso não procede. “Wage” é salário, isto é, a quantidade de dinheiro recebida pelo trabalhador,
geralmente por semana, por um serviço que foi ou está sendo prestado. Nesse caso, não é opcional.
Gorjeta é uma pequena quantidade extra de dinheiro que pode ou não ser oferecida pelos serviços
prestados, assim como podemos aumentar, ou diminuir o seu valor, conforme a qualidade desse serviço.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2020 DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Intermediário)
A questão 31 do código 32, que corresponde à questão 34 do código 34 e à questão 44 do código 36,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

2040058

2040330

Evacuations as typhoon hits China coast
More than 200,000 people ___________ evacuated as a typhoon made landfall on China’s east coast, state media say.
Typhoon Yagi hit China’s Zhejiang province shortly before midnight on Sunday packing winds of up to 102km/h, the official
Xinhua news agency reports, citing provincial flood control headquarters.
A total of 204,949 people in 10 cities, including Taizhou, Zhoushan, and Wenzhou, have been evacuated and almost
21,000 fishing boats called back to port, it said.
The storm will also bring heavy rain and will gradually weaken as it moves slowly inland to the northwest, Xinhua said.
Summer is China’s typhoon season, although casualties ____________ minimised in recent years by early government
planning and evacuations from potencial danger zones.
Adapted from www.news.com
According to the text, we can infer that
a) heavy rain is forecast for China’s typhoon season.
b) more than 200,000 fishing boats called back to port.
c) the bad weather condition was caused by a wind shear.
d) typhoon Yagi has hit China’s Zhejiang province just after noon.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A

Considerações da Banca Examinadora:
A dúvida da candidata, cuja inscrição foi de número (2040058) não ficou clara. Não houve uma
pergunta para análise.
Com relação ao outro questionamento, não procede. Typhoon não é a mesma coisa que Windshear.
Windshear é um fenômeno meteorológico, também conhecido por “tesoura de vento, ou
cisalhamento”. Pode ser definido como uma rápida variação de corrente de vento, isto é, variação na
direção, e ou na velocidade do vento ao longo de uma distância. Esse fenômeno pode ocorrer em qualquer
nível de voo, embora seja mais comum em baixos níveis, e além disso, sua intensidade pode variar entre
leve, moderada, severa, ou extrema.
O tufão é um fenômeno meteorológico que ocasiona grande destruição onde passa, com rajadas de
vento que podem chegar a 360km/h. É um ciclone tropical que aparece nos mares orientais, em especial
nos mares do Oceano Índico e na China.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2020 DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Intermediário)
A questão 36 do código 32, que corresponde à questão 45 do código 34 e à questão 27 do código 36,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

2331514

2720214

2930799

Roller skating
R.Jordania
Roller skating used to be strictly for children. Nowadays, with the new neoprene wheels and frictionless ballbearings,
rollerskating has become popular with people with of all ages and all social classes.
Not only do people skate, they also dance on roller skates – ______ the term roller-disco.
To cater to the new fad, many indoor roller – disco rinks are opening all over the country. There people can dance on roller
skates ______ in winter when there is snow and ice on the ground.
Life in the USA
According to the text, choose the best response.
a) Winter is the best season to dance on roller skates.
b) Snow and ice can be a problem for roller skating people.
c) Roller skating used to be popular for all ages and social classes.
d) The new wheels feature is one of the things that become the “Roller skating” popular.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D

Considerações da Banca Examinadora:
O recurso procede. A questão deve ser anulada.
O verbo empregado na alternativa “d”, considerada correta, deveria ter sido “made” e não “become”.

Conclusão: O recurso procede.

A questão será ANULADA, conforme item 6.4.5 das Instruções Específicas para o Exame

DECISÃO: de Admissão CFS 1/2020 (Portaria DIRENS nº 8-T/DPL, de 16 de janeiro de 2019).

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 1/2020 DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Intermediário)
A questão 35 do código 32, que corresponde à questão 43 do código 34 e à questão 25 do código 36,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

2040009

2040047

2040436

2040767

Roller skating
R.Jordania
Roller skating used to be strictly for children. Nowadays, with the new neoprene wheels and frictionless ballbearings,
rollerskating has become popular with people with of all ages and all social classes.
Not only do people skate, they also dance on roller skates – ______ the term roller-disco.
To cater to the new fad, many indoor roller – disco rinks are opening all over the country. There people can dance on roller
skates ______ in winter when there is snow and ice on the ground.
Life in the USA
Complete the text with the correct alternative subsequently.
a)
b)
c)
d)

even – that
that – even
why – hence
hence – even

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D

Considerações da Banca Examinadora:
Não procede.
Hence é um advérbio que significa “daí” = “for this reason” ( por essa razão). A sentença dá ideia de
conclusão e portanto, “hence” poderia ser substituído por “therefore”, se houvesse tal opção , mas não por
“that”. Nesse caso, that não tem o mesmo sentido de hence.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2020 DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Intermediário)
A questão 37 do código 32, que corresponde à questão 44 do código 34 e à questão 26 do código 36,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

2040009

2040047

2040058

2040436

2040767

Roller skating
R.Jordania
Roller skating used to be strictly for children. Nowadays, with the new neoprene wheels and frictionless ballbearings,
rollerskating has become popular with people with of all ages and all social classes.
Not only do people skate, they also dance on roller skates – ______ the term roller-disco.
To cater to the new fad, many indoor roller – disco rinks are opening all over the country. There people can dance on roller
skates ______ in winter when there is snow and ice on the ground.
Life in the USA
In “Roller skating used to be strictly for children.”, the verb “used to”, in bold type is closest in meaning to:
a)
b)
c)
d)

My sister is used to calling me at work.
The children used the roller skating to play.
They are used to meeting people late at night.
When she was a chilld, she used to play baseball with friends.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D

Considerações da Banca Examinadora:
O recurso não procede.
A duplicidade da letra “l” na palavra “child” não inerfere na questão gramatical exigida.
De acordo com as regras gramaticais, usamos “used to” (costumava), para falar de hábitos, ou
situações passadas que já não fazem parte do presente.
Na letra “a” e “c” ele aparece como “be used to + verb + ing (sentido de estar acostumado a...)
Na letra “b” ele aparece como o verbo “to use” e não “used to”.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA
EXAME DE ADMISSÃO: CFS 1/2020 DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (Nível Intermediário)
A questão 39 do código 32, que corresponde à questão 48 do código 34 e à questão 29 do código 36,
teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s):
Nº de Inscrição:

2332623
Celebrity Doubles

A group of teenagers is standing outside a shop in Manchester, England. Many of _____ have cameras and are looking in
the shop window. ____ want to see the movie star Daniel Radcliffe. A man in the shop looks like Radcliffe, but ______ isn’t the
famous actor. He’s Andrew Walker - a twenty-two-year old shop clerk.
Walker isn’t surprised by the teenagers. People often stop _____ on the street and want to take his picture. Walker is a
clerk, but he also makes money as Daniel’s double. Today, many companies work with celebrity doubles. They look like famous
athletes, pop singers, and actors. The companies pay doubles to go to parties and business meetings. Doubles are also on TV and
in newspapers ads.
Why do people want to look like a celebrity? One double in the USA says, “I can make good money. “I also make a lot of
people happy.”
Adapted from World Link - Developing English Fluency
According to the text, we can infer that, EXCEPT:
a) Doubles are paid to go to social events and business meetings.
b) The young clerk was amazed by the young people in the shop.
c) Some people like to have a very similar appearance to celebrities.
d) Many companies work with people who take the place of famous actors for some purposes.

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B

Considerações da Banca Examinadora:
Não procede.
Além da citação do texto a respeito de Walker, “the old shop clerk”, o texto diz que as companhias
pagam dublês para irem a festas, encontros, etc, portanto é possível inferir que eles tomam o lugar de
atores famosos com um determinado propósito.

Conclusão: O recurso não procede.

DECISÃO: A questão será mantida.

