
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

A questão 01 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 04 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 02 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

1370194 1632023 1632217 1632844 1633029 Nº de Inscrição: 1730808 1830610 1830730 1931121 1931550 
 

Fim de livro 
Há escritores que precisam de silêncio, solidão e ambiente adequado para a prática da escrita. Se fosse esperar por essas 

condições, teria demorado vinte anos para publicar meu último livro, tempo de vida que não terei mais. 
Por força da necessidade, aprendi a escrever em qualquer lugar em que haja espaço para sentar com o computador. Minha 

carreira de escritor começou com “Estação Carandiru”, quando eu tinha 56 anos. Foi tão grande o prazer de contar aquelas 
histórias, que senti ódio de mim mesmo por ter vivido meio século sem escrever livros. A dificuldade vinha da timidez e da 
autocrítica. Para mim, o que eu escrevesse seria fatalmente comparado com Machado de Assis, Gogol, Faulkner, Joyce, Pushkin, 
Turgenev, Dante Alighieri. Depois do que disseram esses e outros gênios, que livro valeria a pena ser escrito? 

Em conversa com um estudante, Hemingway diz que ao escritor de nossos tempos cabem duas alternativas: escrever melhor 
do que os grandes mestres já falecidos, ou contar histórias que nunca foram contadas. De fato, se eu escrevesse melhor do que 
Machado de Assis, poderia recriar personagens como Dom Casmurro ou descrever com mais poesia o olhar de ressaca de Capitu. 

Restava, então, a segunda alternativa: a vida numa cadeia com mais de sete mil presidiários, na cidade de São Paulo, nas 
últimas décadas do século XX, não poderia ser descrita por Homero ou padre Antônio Vieira. O médico que atendia pacientes no 
Carandiru havia dez anos era quem reunia as condições para fazê-lo. 

Seguindo o mesmo critério, publiquei outros livros. Às cotoveladas, a literatura abriu espaço em minha agenda. Há escritores 
talentosos que se queixam dos tormentos e da angústia inerentes ao processo de criação. Não é o meu caso, escrever só me traz 
alegria. Dráuzio Varella, texto adaptado 
 

Quanto ao primeiro parágrafo do texto, é correto afirmar que. 

a) não se pode escrever sem um ambiente adequado. 
b) o autor criou as próprias condições para exercer seu ofício. 
c) o silêncio e a solidão são imprescindíveis para se escrever. 
d) o autor não quer perder vinte anos de sua vida escrevendo um livro. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B 

Considerações da Banca Examinadora: 
No primeiro período do primeiro parágrafo, o autor afirma: “Há escritores que precisam de silêncio, 

solidão e ambiente adequado para a prática da escrita”. O segundo período inicia-se com a conjunção 
“se”: “Se fosse para esperar por essas condições, teria demorado vinte anos para publicar meu último 
livro, tempo de vida que não terei mais”. A conjunção condicional confirma que ele não precisa dessas 
condições: silêncio, solidão e ambiente adequado. No segundo parágrafo, ele amplia e reforça o que 
afirmou na introdução, com outros exemplos. 

Não se pode considerar que a alternativa D está correta. Em nenhum momento do texto, o autor 
afirma que não quer perder vinte anos de vida escrevendo um livro. Ele afirma que não terá mais vinte 
anos de vida. 

 

 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

A questão 03 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 02 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 01 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

Nº de Inscrição: 1070295 1630490    
 

Fim de livro 
Há escritores que precisam de silêncio, solidão e ambiente adequado para a prática da escrita. Se fosse esperar por essas 

condições, teria demorado vinte anos para publicar meu último livro, tempo de vida que não terei mais. 
Por força da necessidade, aprendi a escrever em qualquer lugar em que haja espaço para sentar com o computador. Minha 

carreira de escritor começou com “Estação Carandiru”, quando eu tinha 56 anos. Foi tão grande o prazer de contar aquelas 
histórias, que senti ódio de mim mesmo por ter vivido meio século sem escrever livros. A dificuldade vinha da timidez e da 
autocrítica. Para mim, o que eu escrevesse seria fatalmente comparado com Machado de Assis, Gogol, Faulkner, Joyce, Pushkin, 
Turgenev, Dante Alighieri. Depois do que disseram esses e outros gênios, que livro valeria a pena ser escrito? 

Em conversa com um estudante, Hemingway diz que ao escritor de nossos tempos cabem duas alternativas: escrever melhor 
do que os grandes mestres já falecidos, ou contar histórias que nunca foram contadas. De fato, se eu escrevesse melhor do que 
Machado de Assis, poderia recriar personagens como Dom Casmurro ou descrever com mais poesia o olhar de ressaca de Capitu. 

Restava, então, a segunda alternativa: a vida numa cadeia com mais de sete mil presidiários, na cidade de São Paulo, nas 
últimas décadas do século XX, não poderia ser descrita por Homero ou padre Antônio Vieira. O médico que atendia pacientes no 
Carandiru havia dez anos era quem reunia as condições para fazê-lo. 

Seguindo o mesmo critério, publiquei outros livros. Às cotoveladas, a literatura abriu espaço em minha agenda. Há escritores 
talentosos que se queixam dos tormentos e da angústia inerentes ao processo de criação. Não é o meu caso, escrever só me traz 
alegria. Dráuzio Varella, texto adaptado 

“Às cotoveladas, a literatura abriu espaço em minha agenda.” 

Considerando esse trecho, pode-se afirmar que 

a) o autor precisou lutar contra a timidez, a insegurança e a autocrítica para se tornar um escritor. 
b) o autor possui muitos compromissos, mas sempre consegue tempo para escrever. 
c) escrever é uma atividade que só lhe traz alegrias. 
d) escrever é uma tarefa difícil e cansativa. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B 

Considerações da Banca Examinadora: 
A questão pede que se avalie a frase, mas não necessariamente no parágrafo em que ela se encontra. 

Como o texto é um todo, a frase em questão resume os artifícios que o autor teve que utilizar para 
conseguir realizar seu ofício de escrever, e esses artifícios estão ao longo do texto. 

Já quanto à afirmação de que escrever só lhe traz alegria, ele diz isso em contraposição ao que 
afirmou antes, sobre as queixas de alguns escritores no tocante às angústias do processo de criação. Isso 
não tem relação com a frase em análise, que é uma metáfora alusiva aos empurrões (cotoveladas) que ele 
teve que dar nos seus diversos compromissos para conseguir dedicar-se à literatura. 

 

 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

A questão 04 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 01 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 03 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

1040575 1060470 1080280 1080392 1630406 1631114 
Nº de Inscrição: 

1631534 1631775(2) 1730670 1731281 1830408  
* O número entre parênteses ao lado do número de inscrição do(a)  candidato(a) indica a quantidade de recursos que ele(a) interpôs. 

 

Fim de livro 
Há escritores que precisam de silêncio, solidão e ambiente adequado para a prática da escrita. Se fosse esperar por essas 

condições, teria demorado vinte anos para publicar meu último livro, tempo de vida que não terei mais. 
Por força da necessidade, aprendi a escrever em qualquer lugar em que haja espaço para sentar com o computador. Minha 

carreira de escritor começou com “Estação Carandiru”, quando eu tinha 56 anos. Foi tão grande o prazer de contar aquelas 
histórias, que senti ódio de mim mesmo por ter vivido meio século sem escrever livros. A dificuldade vinha da timidez e da 
autocrítica. Para mim, o que eu escrevesse seria fatalmente comparado com Machado de Assis, Gogol, Faulkner, Joyce, Pushkin, 
Turgenev, Dante Alighieri. Depois do que disseram esses e outros gênios, que livro valeria a pena ser escrito? 

Em conversa com um estudante, Hemingway diz que ao escritor de nossos tempos cabem duas alternativas: escrever melhor 
do que os grandes mestres já falecidos, ou contar histórias que nunca foram contadas. De fato, se eu escrevesse melhor do que 
Machado de Assis, poderia recriar personagens como Dom Casmurro ou descrever com mais poesia o olhar de ressaca de Capitu. 

Restava, então, a segunda alternativa: a vida numa cadeia com mais de sete mil presidiários, na cidade de São Paulo, nas 
últimas décadas do século XX, não poderia ser descrita por Homero ou padre Antônio Vieira. O médico que atendia pacientes no 
Carandiru havia dez anos era quem reunia as condições para fazê-lo. 

Seguindo o mesmo critério, publiquei outros livros. Às cotoveladas, a literatura abriu espaço em minha agenda. Há escritores 
talentosos que se queixam dos tormentos e da angústia inerentes ao processo de criação. Não é o meu caso, escrever só me traz 
alegria. Dráuzio Varella, texto adaptado 

 

Dentre as características que o autor revela de si mesmo diante do ofício de escrever, assinale a que não está presente no texto. 

a) Angústia 
b) Modéstia 
c) Segurança 
d) Adaptação 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A 

Considerações da Banca Examinadora: 
 

Ao afirmar que, ao escrever, ele seria fatalmente comparado com os gênios da literatura mundial, o 
autor não demonstra insegurança: “A dificuldade vinha da timidez e da autocrítica”. Esse posicionamento 
é reforçado no final do quarto parágrafo. Devido à sua experiência de ter trabalhado numa cadeia com 
mais de sete mil presidiários, ele se sentiu seguro para narrar suas experiências: “O médico que atendia 
pacientes no Carandiru havia dez anos era quem reunia as condições para fazê-lo”. 

 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A questão 05 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 36 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 13 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

Nº de Inscrição: 1630406 1630414    
 

Considere a classificação dos termos destacados: 

I- Objeto indireto: “O rico não distingue o supérfluo do essencial: é essencial o que lhe garante o lucro.” (Murilo Mendes) 

II- Objeto indireto: “Os ventos brandamente respiravam, / Das naus as velas côncavas inchando.” (Camões) 

III- Objeto direto: “Eu não sei evitar numa reminiscência longínqua a saudade violeta de certa criaturinha indecisa que 
nunca tive.” (Mário de Sá Carneiro) 

A classificação está correta 

a) nos três casos. 
b) em II e III. 
c) em I e III. 
d) em I e II. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C 

Considerações da Banca Examinadora: 

O verbo “evitar” é transitivo direto (evitar algo: evitar a saudade violeta...). A expressão “numa 
reminiscência longínqua” não é objeto direto porque tem a preposição “em” (na contração “numa”). Ela é 
adjunto adverbial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A questão 08 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 24 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 39 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

Nº de Inscrição: 1160344     
 

Leia: 

I- O atleta ficou emocionado com o carinho dos torcedores. 
II- Houve uma pequena queda no desemprego no primeiro semestre. 
III- Os turistas consideraram as paisagens da África lindas. 

Os predicados das orações classificam-se, respectivamente, como 

a) nominal, verbo-nominal e verbal. 
b) verbo-nominal, verbal e nominal. 
c) verbal, verbo-nominal e nominal. 
d) nominal, verbal e verbo-nominal. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D 

Considerações da Banca Examinadora: 

Na oração “Houve uma pequena queda no desemprego no primeiro semestre”, a expressão “no 
desemprego” é complemento nominal do substantivo “queda”; e a expressão “no primeiro semestre” é 
adjunto adverbial de tempo. O termo “no desemprego” não caracteriza o substantivo “queda”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A questão 09 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 31 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 20 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

Nº de Inscrição: 1050125 1630406 1630414 1630910 1930020 
 

Assinale a frase em que o grau do adjetivo em destaque está incorretamente mencionado. 

a) Superlativo relativo: “Ele é um ótimo profissional.” 
b) Superlativo absoluto sintético: “Suas alegações estão corretíssimas!” 
c) Superlativo relativo de superioridade: “Esta casa é a melhor de todas.” 
d) Comparativo de superioridade: “Este caminho é pior que o outro.” 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A 

Considerações da Banca Examinadora: 

O comparativo de superioridade se faz com o advérbio “mais” seguido de adjetivo: mais esperto 
que, mais atraente que, mais triste que. Os adjetivos “mau” e “bom” têm formas sintéticas para expressar 
essa ideia, que são “pior” (mais mau) e “ótimo” (mais bom). Portanto “pior” é comparativo de 
superioridade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A questão 10 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 32 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 24 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

1160344 1632296 1730029 1730072 1730229 
Nº de Inscrição: 

1730521 1830484 1830519 1830562 1830665 
 

Leia os versos do Hino à Bandeira reproduzidos abaixo. 

“Em teu seio formoso retratas 
Este céu de puríssimo azul, 
A verdura sem par destas matas 
E o esplendor do Cruzeiro do Sul.” (Olavo Bilac) 

Nesses versos, é incorreto afirmar que o substantivo 

a) céu é concreto. 
b) mata é derivado. 
c) verdura é abstrato. 
d) Cruzeiro do Sul é próprio. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B 

Considerações da Banca Examinadora: 

O substantivo abstrato, além de sentimentos, pode expressar também ações (corrida, estudo), 
qualidades (serenidade, bravura) e estados (doença, cansaço). E pode ser derivado de verbos (pular – o 
pulo; perder – a perda) e adjetivos (belo – beleza). Portanto o substantivo “verdura”, no texto em questão, 
é substantivo abstrato, pois é uma qualidade para matas. 

Quanto à palavra “mata”, ela está sim contida nos versos, apenas se encontra no plural. E não há 
como confundir com o homônimo “mata” do verbo “matar” porque está antecedida do pronome “estas”, 
portanto é substantivo. 

 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A questão 13 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 40 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 27 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

Nº de Inscrição: 1080314 1630406 1630910   
 

Assinale a alternativa em que o termo destacado não é complemento nominal. 

a) Sua opinião é favorável à minha permanência. 
b) Ela é capaz de tudo para conseguir seus objetivos. 
c) Este é um tema relacionado com o assunto da aula. 
d) É preciso manter-se obediente aos preceitos de boa conduta. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B 

Considerações da Banca Examinadora: 

Em “Ela é capaz de tudo para conseguir seus objetivos”, há um período composto. “Ela é capaz de 
tudo” é oração principal; e “para conseguir seus objetivos” é uma oração subordinada adverbial final. 
Portanto o termo em destaque não é um complemento nominal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A questão 14 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 38 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 32 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

Nº de Inscrição: 1731082     
 

A inocência sempre brincou nas peraltices dos cães, mas, em cada animal, ela se funde com um temperamento individual. 
Quando chego à minha casa, Vilma salta e rodopia, querendo ser a primeira a receber atenção. Ciça, embora seja mais discreta, 
não dispensa a sua cota de carinho. Rose, serelepe e incansável, pula tanto que fica esbaforida. Por último, Ruth, pura meiguice, 
achega-se na periferia do bando e aguarda o momento dos afagos. 

No texto acima, não há oração subordinada adverbial na frase referente a 

a) Vilma. 
b) Ciça. 
c) Rose. 
d) Ruth. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D 

Considerações da Banca Examinadora: 

No período referente a Vilma, há uma oração adverbial temporal:”Quando chego à minha casa”; no 
período referente a Ciça, há uma oração adverbial concessiva: “embora seja mais discreta”, no período 
referente a Rose, há uma oração adverbial consecutiva: “que fica esbaforida”. 

No período referente a Ruth, há uma oração coordenada sindética aditiva introduzida pela conjunção 
“e”: “e aguarda o momento dos afagos”; o fato de haver a palavra “momento” na oração não a caracteriza 
como adverbial temporal. As orações coordenadas sindéticas indicam fatos ou acontecimentos dispostos 
em sequência.  

 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A questão 15 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 35 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 30 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

Nº de Inscrição: 1160344     
 

Em qual alternativa o emprego da regência verbal está incorreto? 

a) Lembro-me das pessoas que me ajudaram nos momentos difíceis. 
b) Esqueceu de ir ao banco pagar a conta de telefone. 
c) Eu sempre esqueço o nome dos meus alunos. 
d) Depois do acidente, não lembrava nada. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B 

Considerações da Banca Examinadora: 

O verbo “lembrar” possui duas regências: transitivo direto, como na frase da alternativa, e transitivo 
indireto com o pronome oblíquo. Embora o esclarecimento do candidato esteja correto, o modo como a 
frase se enconta na alternativa D também está. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A questão 16 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 39 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 29 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

Nº de Inscrição: 1080314     
 

Em qual alternativa a conjunção pois é coordenativa conclusiva? 

a) Nossa pesquisa demandou muito tempo e muitos gastos; obtivemos, pois, êxito nos resultados. 
b) Viva intensamente a sua juventude, pois o tempo é fugaz e inexorável. 
c) Ele deveria ter confiado em mim, pois sabe que sou honesto. 
d) Ela chorou em público, pois a decepção foi muito forte. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A 

Considerações da Banca Examinadora: 

A conjunção “pois” tem duas classificações semânticas: encabeçando a oração coordenada, ela é 
explicativa, como ocorre nas alternativas B, C e D; deslocada, ela é conclusiva e fica entre vírgulas, como 
ocorre em A. 

Além desse aspecto de localização, na alternativa B, que é a que está sendo questionada, o fato de o 
tempo ser fugaz não é uma conclusão, e sim uma explicação para o conselho dado anteriormente sobre 
viver intensamente a juventude. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A questão 17 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 37 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 34 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

Nº de Inscrição: 1110174 1730657    
 

Assinale a alternativa em que o sujeito está corretamente destacado. 

a) “O trovão ribombava de instante a instante.” (C. Soromenho) 

b) “Nem o pranto os teus olhos umedece 
 Nem te comove a dor da despedida.” (Olavo Bilac) 

c) “Aqui e além, recantos e arvoredos 
 sugestionavam trágicos segredos.” (Conde de Monsaraz) 

d) “Doiravam-lhe o cabelo claros lumes 
 Do sacrossanto esplendor antigo.” (Cruz e Sousa) 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A 

Considerações da Banca Examinadora: 

Um dos casos em que a oração é sem sujeito ocorre quando o verbo indica fenômeno da natureza. 
Não é o caso em questão: ribombar significa “produzir barulho, ressoar fortemente”, e isso um canhão 
pode fazer. O trovão realmente é um fenômeno da natureza, mas é um substantivo, e não verbo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A questão 19 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 33 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 08 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

Nº de Inscrição: 1630406     
 

Assinale a alternativa incorreta sobre os adjuntos presentes nos versos abaixo. 

“Em usinas escuras / homens de vida amarga / e dura / produzem este açúcar / branco e puro / com que adoço meu café / 
esta manhã em Ipanema.” (João Cabral de Melo Neto) 

a) Em usinas escuras: adjunto adverbial de lugar. 
b) Esta manhã: adjunto adverbial de tempo. 
c) Amarga, dura: adjuntos adnominais. 
d) Em Ipanema: adjunto adnominal. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D 

Considerações da Banca Examinadora: 

Amarga e dura são adjetivos morfologicamente e são adjuntos adnominais sintaticamente. Como a 
questão é de sintaxe, é a classificação sintática que está em evidência, e não a morfológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A questão 20 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 27 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 11 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

Nº de Inscrição: 1730156     
 

Observe: 

I- Não sei onde está o meu protetor de orelha. 
II- A casa do bispo é uma construção do século XIX. 
III- O olho da fera é assustador. 

Assinale a alternativa em que os adjetivos correspondem, correta e respectivamente, às locuções adjetivas em destaque. 

a) Auricular, episcopal, ferino. 
b) Ovino, episcopal, ferino. 
c) Auditivo, bispal, felino. 
d) Ótico, bispal, felídeo. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A 

Considerações da Banca Examinadora: 

Auditivo é referente a ouvido, e não orelha. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A questão 22 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 06 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 14 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

Nº de Inscrição: 1080314     
 

Os versos abaixo são composições de Rita Lee. Assinale a alternativa em que todos os verbos em destaque são regulares. 

 
a) “Um belo dia resolvi mudar 
 E fazer tudo que eu queria fazer 
 Me libertei daquela vida vulgar 
 Que eu levava estando junto a você” 

b) “Meu bem você me dá 
 Água na boca 
 Vestindo fantasias 
 Tirando a roupa” 

c) “Ando meio desligado 
 Que eu nem sinto meus pés no chão 
 Olho e não vejo nada”  

d) “Me cansei de escutar opiniões 
 De como ter um mundo melhor” 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A 

Considerações da Banca Examinadora: 

Realmente, o verbo “libertar” tem dois particípios, o que o classifica como abundante. Porém os dois 
particípios mantêm inalterado o radical, que é “libert-“. Portanto é um verbo regular. 

 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A questão 23 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 07 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 31 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

Nº de Inscrição: 1630438 1630628 1631614 1632471  
 

Assinale a alternativa em que a omissão das vírgulas altera o sentido do período. 

a) É necessário, portanto, rever o planejamento do primeiro semestre. 
b) As novelas estão abordando, ultimamente, temas muito polêmicos. 
c) O investimento em educação básica, no Brasil, deveria ser prioridade. 
d) Os funcionários, que não optaram pelas férias coletivas, foram demitidos da empresa. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D 

Considerações da Banca Examinadora: 
 

No enunciado da questão, pergunta-se em qual alternativa a omissão da vírgula altera o sentido, sem 
considerar o deslocamento dos termos no período. Se considerássemos que “o investimento no Brasil em 
educação básica deveria ser prioridade”, seria permitida mais de uma interpretação: o Brasil deveria 
priorizar a educação básica em seus investimentos ou quem investe no Brasil deveria priorizar a educação 
básica? Mas, considerando a ordem dos termos no período, o adjunto adverbial “no Brasil” está 
relacionado a “prioridade”, e não a “investimento”, por isso a omissão das vírgulas não altera o sentido do 
período.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A questão 24 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 09 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 22 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

Nº de Inscrição: 1720041 1930020    
 

Quanto ao gênero dos substantivos, assinale a alternativa incorreta. 

a) Aquele gol, no início do segundo tempo, levantou o moral do time. 
b) Enviamos a guia para que o caixa do banco efetuasse o pagamento. 
c) A guarda do Palácio de Buckingham é uma atração turística em Londres. 
d) O idoso tropeçou no banheiro, fraturou a perna e a rádio e ficou com o braço imobilizado. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D 

Considerações da Banca Examinadora: 

Conforme se esclareceu na Resolução da questão divulgada no site, a rádio é a estação emissora, e o 
rádio é o aparelho receptor ou também um osso do corpo humano; portanto, na alternativa D, tal palavra 
está com o gênero incorreto. Já em A, moral significa ânimo e, nesse caso, é um substantivo masculino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A questão 25 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 10 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 33 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

Nº de Inscrição: 1730812     
 

Assinale a alternativa que classifica corretamente os pronomes dos versos abaixo. 

“Eu sei de certos senhores 
Que desdenham, sérios, graves, 
O doce aroma das flores 
E o terno canto das aves.” (Ricardo Gonçalves) 

a) Caso reto, indefinido e relativo. 
b) Caso reto, possessivo e indefinido. 
c) Caso oblíquo, indefinido e indefinido. 
d) Caso oblíquo, demonstrativo e relativo. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A 

Considerações da Banca Examinadora: 

A questão se refere a todos os pronomes presentes nos versos, portanto não é necessário destacá-los. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A questão 26 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 05 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 28 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

Nº de Inscrição: 1040284 1080314    
 

Considerando os apostos e os vocativos, assinale a alternativa em que o emprego da vírgula está incorreto. 

a) Estuda, meu filho! João, o filho do vizinho, não aprendeu uma profissão e até hoje é sustentado pelos pais. 
b) Meu filho, estuda! João, o filho do vizinho não aprendeu uma profissão e até hoje é sustentado pelos pais. 
c) Meu filho estuda! João o filho do vizinho, não aprendeu uma profissão e até hoje é sustentado pelos pais. 
d) Meu filho estuda! O filho do vizinho, João, não aprendeu uma profissão e até hoje é sustentado pelos pais. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C 

Considerações da Banca Examinadora: 
 

A ausência de vírgula depois da palavra “vizinho”, na alternativa B, não está incorreta. “O filho do 
vizinho” é o sujeito da oração (ele não aprendeu uma profissão e até hoje é sustentado pelos pais). Como 
o sujeito é um termo essencial da oração, não se deve utilizar vírgula para separá-lo do predicado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A questão 27 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 18 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 21 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

1010430 1060200 1080314 1110174 1160020 1160072 1160174 
1160220 1160237 1160275 1630406 1630414 1631771 1633029 
1720277 1730424 1730525 1730560 1730703 1730707 1730802 

Nº de 
Inscrição: 

1830542 1830618 1830706 1830940    
 

Assinale a afirmação incorreta quanto às seguintes palavras: Necessidade – Carandiru – Poesia – Queixar – Gratuito. 

a) Três delas contêm dígrafo. 
b) Duas contêm ditongo. 
c) Uma contém tritongo. 
d) Uma contém hiato. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C 

Considerações da Banca Examinadora: 

A questão será anulada devido ao fato de o assunto não constar no conteúdo programático. 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso procede. 

DECISÃO: 

A questão será ANULADA, conforme item 6.4.5 das Instruções Específicas para o Exame 
de Admissão ao EAGS 2020 (Portaria DIRENS nº 414-T/DPL, de 13 de dezembro de 
2018). 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A questão 28 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 16 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 19 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

Nº de Inscrição: 1080280 1080314    
 

Assinale a alternativa incorreta quanto às orações adjetivas das seguintes frases: 

I-  O trabalho é uma atividade que nos dá dignidade, que nos  traz sustento e que promove o progresso da nação. 
II-  A solidariedade, que é o mais nobre dos sentimentos, nos  conecta diretamente com Deus. 
III- Esta é uma planta, disse o homem, que serve para a cura de diversos males. 

a) Em III, a oração adjetiva é restritiva. 
b) Em II, a oração adjetiva é explicativa. 
c) Em I, a oração “que nos traz sustento” é adjetiva explicativa. 
d) Em I, as orações “que nos dá dignidade” e “que promove o progresso da nação” são adjetivas restritivas. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C 

Considerações da Banca Examinadora: 

Em III, a oração adjetiva se refere a planta, pois é a planta  e não o homem  que serve para a 

cura de diversos males. E é restritiva porque se refere a uma dentre várias plantas existentes, ou seja, não 
são todas as plantas que curam, e sim uma planta específica da qual se está falando. Restringe-se, 
portanto, a informação a um elemento apenas. A vírgula que a antecede se deve à presença da oração 
intercalada “disse o homem” e não interfere na classificação da oração adjetiva. Tanto que a frase poderia 
ser: “Esta é uma planta que serve para a cura de diversos males, disse o homem”. 

Quanto à frase II, o substantivo solidariedade não aceita restrição, portanto a oração é adjetiva 
explicativa. 

 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A questão 36 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 23 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 06 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

Nº de Inscrição: 1080314     
 

Considerando a norma culta da língua, assinale a alternativa em que não há erro de colocação pronominal. 

a) Nunca esqueceu-se de mim. Sempre me enviava um presente no meu aniversário. Esqueceu-se uma vez de enviá-lo e 
jamais se perdoou por isso. 

b) Nunca se esqueceu de mim. Sempre enviava-me um presente no meu aniversário. Esqueceu-se uma vez de enviá-lo e 
jamais perdoou-se por isso. 

c) Nunca se esqueceu de mim. Sempre me enviava um presente no meu aniversário. Esqueceu-se uma vez de enviá-lo e 
jamais se perdoou por isso. 

d) Nunca se esqueceu de mim. Sempre me enviava um presente no meu aniversário. Se esqueceu uma vez de enviá-lo e 
jamais se perdoou por isso. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C 

Considerações da Banca Examinadora: 

O verbo “esquecer” realmente admite duas construções. Ele pode ser transitivo direto ou transitivo 
indireto; quando transitivo indireto, esse verbo é pronominal. Esqueci o seu nome./Esqueci-me do seu 
nome. Porém a questão não levanta esse questionamento. O que se pergunta é: em qual alternativa não há 
erro de colocação pronominal? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

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

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A questão 37 dos códigos 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, que corresponde à questão 29 dos 

códigos 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95 e à questão 26 dos códigos 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 

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

Nº de Inscrição: 1040780     
 

Seguem abaixo dois haicais (poema de origem japonesa, formado por três versos). Leia-os e assinale a alternativa que 
menciona as figuras de linguagem presentes neles, na ordem em que aparecem. 

“A vida é uma cereja 
A morte um caroço 
O amor uma cerejeira.” (Jacques Prévert) 

“Probleminhas terrenos: 
Quem vive mais 
Morre menos?” (Millôr Fernandes) 

a) Metáfora e antítese. 
b) Metáfora e eufemismo. 
c) Hipérbole e prosopopeia. 
d) Metonímia e prosopopeia. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A 

Considerações da Banca Examinadora: 

O diminutivo pode, de fato, ser usado para deixar mais leve ou menos ofensiva e chocante uma 
informação. Exemplo: Ele é feinho. No haicai da questão, não há o arrefecimento da palavra, e sim a ideia 
de que é um problema realmente pequeno. Se fosse um problema enorme sendo mencionado no 
diminutivo, aí sim seria eufemismo. 

 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 

 


