
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Leia: O homem deixou a sala cabisbaixo, envergonhado, exsudado, como se sobre ele houvesse um sol de 40 graus. As consoantes
destacadas na palavra acima pertencem a sílabas distintas pela mesma razão das consoantes destacadas em:
a) "Tem tantas belezas, tantas,/ A minha terra natal,/ Que nem as sonha um poeta/ E nem as canta um mortal!" (Casimiro de Abreu)
b) A garota olhava com convicção para o pai a informar-lhe, desse modo, que não desistia de seu pedido.
c) "Ocupado como sempre estava com os obséquios, o rei demorava a resposta (...)." (José Saramago)
d) Em êxtase, as cerejeiras oferecem aos olhos o espetáculo de uma florada.

Alternativa correta: A

Resolução:

Segundo as regras de divisão silábica, as letras que formam os seguintes dígrafos (dígrafo = duas letras e um fonema) devem ficar
em sílabas separadas: rr, ss, sc, sç, xs e xc. Em exsudado (termo do enunciado) e em terra (termo da alterntiva A), fazem-se presentes
dois desses dígrafos. As palavras destacadas nas demais alternativas apresentam encontros consonantais, ou seja, o encontro de duas
letras que formam dois fonemas e que não pertencem à mesma sílaba.

TOTAL DE RECURSOS: 161

PROTOCOLOS:9082853-9083849-9092113-9085647-9083877-9080200-9080993-9081601-9082063-9079577
-9080558-9087505-9082305-9085324-9088142-9082455-9083411-9080393-9081419-9086719-9100379-9097
157-9080202-9095375-9092278-9085047-9103733-9079726-9080933-9083668-9090418-9079731-9080075-9
080703-9083051-9085309-9100973-9089934-9090734-9098273-9089353-9086812-9086563-9082683-90855
49-9091001-9093792-9099858-9088249-9089541-9083943-9086995-9093911-9091722-9082688-9094842-90
83866-9082869-9081922-9084165-9090484-9095732-9083381-9090916-9100248-9080151-9083483-908469
1-9091464-9079581-9088712-9080607-9081639-9088533-9103493-9090856-9087378-9081773-9096817-907
9522-9100915-9091926-9091724-9082020-9081353-9097845-9081805-9099670-9095219-9079667-9085020-
9099008-9097512-9087769-9082230-9097811-9091640-9083071-9096222-9093131-9086973-9104837-9090
927-9088738-9080635-9082241-9084086-9101667-9099788-9104271-9096445-9096893-9085419-9083207-9
090775-9082154-9084339-9090661-9082260-9087834-9092287-9083268-9084008-9085374-9082113-90950
44-9080787-9090641-9080822-9084949-9096181-9085879-9084003-9090696-9087804-9099828-9082367-90
86881-9084702-9082400-9084387-9093886-9087661-9100680-9097367-9096764-9081446-9084952-908119
6-9096144-9104679-9089531-9086546-9098485-9093612-9091190-9093247-9094634-9086081-9086063-909
8622-

Considerações da Banca Examinadora:

A questão mede conhecimento de separação silábica (conteúdo exigido no item 1.2 Gramática; Fonética:
separação silábica, do conteúdo programático - anexo E), e isso está explícito no enunciado, ao se referir ao
motivo de as consoantes xs em destaque permanecerem em sílabas distintitas. O conhecimento dos dígrafos
que devem ou não ser separados em sílabas é conceito inerente ao assunto separação silábica e que pode
ser  conferido nas gramáticas  em geral  -  para se  entender a  regra,  necessita-se  entender o  conceito.
Destaque-se, ainda, que o que está em voga na questão não é a tonicidade da palavra exsudado.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Observe as orações subordinadas adverbiais em destaque: A escuridão era tão viscosa, que se eu estendesse a mão, poderia
senti-la amoitada como um bicho por entre os degraus. (Lygia Fagundes Telles)
Assinale a alternativa que apresenta classificação ausente no período.
a) consecutiva
b) condicional
c) comparativa
d) conformativa

Alternativa correta: D

Resolução:

No período do enunciado,  as  orações destacadas classificam-se em consecutiva ([tão]  viscosa que poderia  senti-la  amoitada),
condicional (se eu estendesse a mão) e comparativa (como um bicho [se amoita]). Já a classificação de oração subordinada adverbial
conformativa — aquela que exprime acordo ou conformidade de um fato com o outro — nele inexiste.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9104837-

Considerações da Banca Examinadora:

A banca examinadora mantém os argumentos apresentados na resolução da questão. Não é possível que a
conjunção  conformativa conforme  substitua a conjunção comparativa como, pois a ideia expressa por
conformidade se dá no âmbito do raciocínio,do abstrato, ou seja, uma ação decorre da concordância de
ideias estabelecidas. O texto compara a escuridão tão densa e pesada a um bicho que se coloca à espreita.
Desse modo, a conjunção como só pode ser vista como comparativa; não como substituição à conjunção
conforme.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:17:20



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Assinale a alternativa que apresenta em destaque oração coordenada explicativa.

a) "Gato que brincas na rua/ Como se fosse na cama,/ Invejo a sorte que é tua/ Porque nem sorte se chama." (Fernando Pessoa)
b) "Fui por ali dentro, sem arder, porque as almas são incombustíveis." (Machado de Assis)
c) "Ema experimentava uma sensação de vingança. Pois não sofrera já bastante? (Gustave Flaubert)
d) " — A bênção não senhor, que eu nunca mais lhe tomo a bênção." (Rachel de Queiroz)

Alternativa correta: D

Resolução:

A oração coordenada explicativa justifica ou explica a ideia contida na primeira oração. Na alternativa D, o fato de não mais se pedir
a bênção explica sua rejeição, ou seja, a oração em destaque indica uma ação posterior à primeira, desse modo não pode ser
classificada como causal.  Nas demais alternativas, não há explicação, e sim causa, já que denotam fatos que originam os expressos
nas orações principais.

TOTAL DE RECURSOS: 168

PROTOCOLOS:9083549-9080445-9085647-9087505-9096071-9087907-9080219-9095618-9080558-9080607
-9087311-9082305-9087896-9080058-9082096-9079972-9083411-9091722-9081419-9097157-9085747-9082
379-9100379-9095375-9094777-9090447-9086719-9083668-9079726-9088452-9088087-9103733-9094167-9
080703-9083114-9081162-9081776-9089934-9100973-9083711-9082439-9088249-9091769-9098273-90907
34-9091458-9088986-9091628-9083943-9086812-9086563-9082683-9093792-9081648-9091001-9093911-90
99858-9084165-9086995-9085762-9081922-9082869-9090484-9095921-9079581-9083532-9091464-910024
8-9083483-9080151-9081332-9081601-9103493-9087378-9082020-9100915-9091926-9083752-9089506-907
9739-9088373-9081974-9095219-9079943-9099670-9087804-9085020-9083071-9079667-9099008-9099559-
9097811-9091640-9095035-9104837-9086973-9089758-9094379-9098491-9081245-9100831-9088738-9082
688-9099788-9084675-9094882-9085419-9082927-9101667-9083207-9084086-9089434-9096445-9085413-9
096893-9092287-9082154-9084339-9090775-9083268-9082260-9093311-9084008-9089037-9082113-90959
31-9090641-9080787-9086540-9080882-9093285-9079831-9084003-9097367-9090696-9084952-9102913-90
82367-9081935-9084387-9082400-9080821-9093886-9087661-9080942-9081446-9100680-9080461-908788
1-9089474-9096144-9091190-9090709-9089531-9104679-9098485-9090782-9093247-9090273-9079860-908
6063-9098622-9096978-9079860-9086724-9094153-9086081-9094634-

Considerações da Banca Examinadora:

A banca examinadora mantém os argumentos apresentados na resolução da questão oferecida ao candidato.
As orações coordenadas explicativas apresentam explicação, justificativa posterior à ação da oração que a
precede, o que se vê na alternativa D. Trata-se de uma citação literal da escritora Raquel de Queiroz, com
pontuação correta, conforme apresentada. O termo senhor ali utilizado não constitui vocativo, não sendo
necessária a vírgula antes do termo em questão. O que se tem é a expressão não senhor, indicando o mesmo
que de jeito nenhum, nunca mais.

Há duas situações: a constatação de que alguém não aceita o pedido de bênção e a apresentação da decisão
de nunca mais tomá-la (o que pode ser considerada ação posterior, visto que só foi expressa mediante a um
pedido feito), ainda que não haja a apresentação de uma causa para a decisão. A conjunção que não tem
valor  conclusivo,  não  pode  assumir  o  valor  de  portanto,  por  isso,  pois  (deslocado  para  se  ter  valor
conclusivo); equivale a porque com a função de explicar a quem solicitou o pedido de bênção que isso não
mais acontecerá.
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Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Em qual alternativa destacou-se o complemento nominal?

a) "Dentro de poucos dias achou-se Leonardo instalado no seu posto, muito cheio e contente de si." (Manuel Antonio de Almeida)
b) "A casinha, defronte de Coimbra, cercada de árvores, flores e aves." (Camilo Castelo Branco)
c) "A chuva de junho cai sobre eles, encharcando as roupas, fazendo-os tremer." (Jorge Amado)
d) "Vou-me embora pra Pasárgada / Lá sou amigo do rei." (Manuel Bandeira)

Alternativa correta: A

Resolução:

O termo de si,  presente à alternativa A, complementa o adjetivo contente,  de significação transitiva,  incompleta.  Nas demais
alternativas, os termos destacados classificam-se em agente da passiva, adjunto adnominal e adjunto adnominal, respectivamente.

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9085647-9081768-

Considerações da Banca Examinadora:

A banca examinadora mantém a análise apresentada na resolução da questão oferecida ao candidato.
Indubitavelmente, de si complementa o adjetivo contente.

Na alternativa B, a frase está colocada entre aspas, o que indica ser ela citação literal do autor. Depois de
cercada de árvores, flores e aves, há o uso de ponto final, o que indica que os termos sintáticos da frase
foram todos apresentados. Se se considerar que, no trecho em questão, há apenas o adjetivo cercada e o
complemento nominal de árvores, flores e aves, há existência de um sujeito, para o qual não existe
predicado, e a estrutura da frase estaria incorreta. Assim, cercada de árvores, flores e aves, constitui, na
verdade, uma oração adjtiva reduzida de participio, Desenvolvendo-a temos: A casinha, defronte de
Coimbra, que é cercada de cercada de árvores, flores e aves.Desse modo, de árvores, flores e aves,
classifica-se como agente da passiva.

 

 

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:18:04
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Marque a alternativa em que o adjetivo está no grau comparativo de superioridade.

a) No banquete, as frutas pareciam tão saborosas quanto as hortaliças.
b) A lembrança de Aureliano foi mais imposta do que desejada.
c) Ambas eram amicíssimas do proprietário do casarão.
d) A viúva ficou excessivamente triste com o episódio.

Alternativa correta: B

Resolução:

Na frase da alternativa B, a característica imposta ligada ao substantivo lembrança é superior à desejada,  por isso diz-se que há
comparativo de superioridade. Nas demais alternativas, há comparativo de igualdade,  superlativo absoluto sintético e superlativo
absoluto analítico, respectivamente.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9085647-

Considerações da Banca Examinadora:

A banca examinadora mantém os argumentos apresentados na resolução e o gabarito oferecido ao
candidato. O comparativo de superioridade se faz presente na alternativa B.

De fato, na alternativa A, conforme apresentado, há comparativo, classificado como de igualdade, o que se
verifica pelo uso da expressão tanto quanto. Assim, frutas e hortaliças estão em pé de igualdade.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:18:22
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Em qual alternativa há erro no emprego do pronome pessoal?

a) Foi difícil escolher entre mim e te fazer feliz.
b) A minha mãe, nunca a vi desanimada com a vida.
c) Ela fez-me sentar a contragosto naquele ambiente hostil.
d) Terminou o namoro entre eu e ela por mensagem via celular!

Alternativa correta: D

Resolução:

Após a preposição entre, emprega-se a forma oblíqua tônica do pronome pessoal: Terminou o namoro entre mim e ela por mensagem
via celular!

TOTAL DE RECURSOS: 3

PROTOCOLOS:9090065-9080052-9089134-

Considerações da Banca Examinadora:

A banca examinadora mantém os argumentos da resolução e o gabarito apresentado ao candidato.

Considera, ainda, os seguintes aspectos: 1. O sujeito da oração da alternativa A é escolher entre mim e te
fazer feliz (oracional) — Escolher entre mim e te fazer feliz (Isso) foi difícil. 2. Conjunções aditivas não
são fatores impeditivos de próclise. 3. Pronomes pessoais do caso reto não são elementos atrativos de
pronome oblíquo.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:18:44



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Assinale a alternativa em que a classificação do advérbio da frase seguinte está incorreta:
Não (1) digo que ficou em paz (2) com os meninos, porque o nosso Inácio não era propriamente (3) um menino. Tinha quinze anos
feitos e bem (4) feitos. (Machado de Assis)
a) (1) negação
b) (2) modo
c) (3) dúvida
d) (4) intensidade

Alternativa correta: C

Resolução:

O advérbio,  na  frase  da  alternativa  C,  exprime circunstância  de  afirmação,  e  não  de  dúvida.  Afirma-se  que  Inácio  não  era
propriamente, exatamente um menino, pois já contava com quinze anos. Nas demais alternativas, a classificação dos advérbios está
correta.

TOTAL DE RECURSOS: 81

PROTOCOLOS:9096978-9084834-9083376-9104992-9089917-9089685-9094475-9096843-9089736-9090447
-9087176-9085324-9084172-9085647-9085341-9082096-9086719-9080933-9087262-9089077-9079731-9089
652-9080075-9097920-9082688-9086881-9089934-9098192-9089321-9091722-9083943-9087604-9096039-9
082869-9083483-9093911-9094060-9084631-9080943-9083899-9088533-9094240-9090856-9081773-90922
11-9084092-9088251-9081326-9093612-9095219-9100012-9089758-9104837-9096028-9082221-9088168-90
97845-9083207-9083309-9087834-9094370-9088258-9079831-9098112-9082131-9080882-9092766-908984
0-9080821-9092158-9105367-9079818-9094379-9084617-9080461-9098711-9089531-9092630-9079860-909
1640-9082501-

Considerações da Banca Examinadora:

A  banca  examinadora  mantém  os  argumentos  apresentados  na  resolução,  assim  como  o  gabarito
apresentado — alternativa C — , visto que. o advérbio propriamente pode, de modo efetivo, ser substituído
por exatamente, que é advérbio de afirmação.

Os verbos copulativos, ou de ligação, podem ser empregados também como verbos significativos: "...convém
atentar sempre no valor que apresentam em determinado texto, a fim de classificá-los com acerto." (Celso
Cunha, 4.ª ed., p. 147). Em confirmação ao que se apresenta, o Dicionário Houaiss, p. 275, traz um exemplo
do uso do advérbio bem antecedido do verbo estar, no caso, como significativo: "Ela não está bem com o
marido." Em relação à alternativa B, ocorre o mesmo. O verbo ficar torna-se significativo e a locução em paz
classifica-se como adverbial de modo; em paz equivale a à vontade no contexto.

Na alternativa D, o advérbio bem pode, sim, ser substituído pelo advérbio mal, que também é advérbio de
intensidade. A frase tenciona apontar a intensidade dos quinze anos vividos. Poderia ele ser substituído por
profundamente, que também é advérbio de intensidade, o que indicaria que os anos vividos foram muito
significativos..
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Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:19:04



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Assinale a alternativa em que há erro na classificação da voz verbal em destaque.

a)  "A Rua Sampson se move inteira na direção das fábricas." (reflexiva) Patrícia Galvão
b) "A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não se podia sair à rua." (passiva sintética)

Aluísio Azevedo
c) "Desde dez dias que se entregava a essa árdua tarefa, quando (era domingo) lhe bateram à porta, em meio de seu trabalho."

(passiva sintética) Lima Barreto
d) "Andava sem rumo certo, de um pouso para o outro, indiferente à vida e aos perigos, alimentando-se mal e ocasionalmente

(...)." (reflexiva) Euclides da Cunha

Alternativa correta: C

Resolução:

Na frase da alternativa C, o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, faz uma ação cujos efeitos ele mesmo recebe: (ele)
entregava-se (a si mesmo), portanto há erro na classificação da voz verbal, pois o verbo está na voz reflexiva.

TOTAL DE RECURSOS: 281

PROTOCOLOS:9099247-9081315-9082300-9093521-9088142-9082262-9082223-9079532-9081358-9082460
-9097512-9092276-9093947-9080035-9090208-9093265-9087604-9087981-9094475-9089917-9085773-9088
293-9085387-9092218-9097189-9081419-9096843-9081428-9090734-9105367-9083849-9079831-9082063-9
083376-9101368-9084521-9089685-9083877-9104992-9089112-9084675-9089824-9092642-9083032-90805
58-9088983-9079783-9092188-9081582-9091769-9090447-9090661-9084798-9083381-9085324-9097157-90
87896-9099008-9082605-9087311-9083145-9084267-9087565-9094167-9083438-9087505-9082455-908341
1-9087907-9080005-9080393-9082096-9083449-9079972-9080607-9086719-9096782-9094699-9092321-909
5375-9079972-9085747-9098288-9100379-9080202-9083668-9081162-9083226-9096071-9079726-9100957-
9080933-9088087-9081776-9079731-9083310-9080703-9083846-9080075-9090937-9083479-9089652-9083
051-9082688-9083917-9094784-9089782-9089852-9089934-9085262-9089353-9083379-9079829-9091628-9
081224-9086995-9098192-9088986-9084023-9086812-9083401-9085549-9082683-9088249-9091001-90937
92-9091722-9089541-9080058-9089321-9093911-9083943-9096039-9081130-9083866-9085286-9081922-90
82869-9083338-9083483-9080916-9095921-9088251-9080547-9080943-9084691-9079581-9080151-908871
2-9083336-9081639-9080959-9103827-9103493-9087378-9081773-9092211-9084092-9091507-9079863-910
1335-9090558-9079522-9082020-9097845-9083611-9084941-9081805-9083752-9087552-9089506-9099670-
9081974-9095219-9079943-9093612-9085020-9081147-9088373-9082230-9087769-9085479-9087804-9095
035-9099559-9097811-9082445-9083071-9092549-9089823-9100012-9086973-9096028-9100831-9088738-9
083664-9090192-9089696-9082241-9101667-9088168-9089134-9085374-9086562-9096445-9085413-90854
19-9104271-9080950-9080822-9083207-9083309-9092287-9087834-9082154-9083114-9088633-9089434-90
93311-9093467-9090229-9096056-9095044-9080122-9083978-9082113-9090641-9096294-9101902-908569
5-9086540-9085879-9090696-9084952-9087620-9087137-9099828-9082367-9093285-9093886-9081553-909
1318-9084820-9084387-9098112-9082400-9095860-9092158-9080821-9100680-9098622-9097367-9087661-
9097890-9089474-9094379-9084231-9079818-9080461-9081196-9087881-9096144-9104679-9081249-9098
711-9092630-9089531-9086546-9086081-9091190-9086736-9098485-9093247-9096978-9079860-9086063-9
089526-9102201-9079860-9090782-9100413-

Considerações da Banca Examinadora:

A banca examinadora mantém os argumentos da resolução apresentada, assim como o gabarito apresentado
- alternativa C.



Página 2 de 2

Em relação à alternativa B, o mesmo gramático apresentado nos recursos, Domingos Paschoal Cegalla, à
pagina 462 de sua gramática, 48ª edição,  tratando de concordância do verbo passivo, afirma: "Pode-se
considerar sujeito do verbo principal a oração iniciada pelo infinitivo e, nesse caso, não há locução verbal...".
Apresenta o autor um exemplo com o verbo poder:: Não se pode cortar essas árvores. Sujeito = cortar essas
árvores; predicado = não se pode. Esse exemplo confirma a necessidade de o verbo poder permanecer no
singular, pois o sujeito é caracterizado por uma ação.

O mesmo ocorre quando se diz Quase não se podia sair à rua. Essa afirmação equivale a Sair às ruas quase
não se podia - o sujeito da oração é carcterizado por uma ação. Portanto, não havendo locução verbal, tem-
se voz passiva sintética.

Quanto à alternativa D, considera-se que o verbo alimentar é acidentalmente pronominal, sendo ele um
verbo transitivo direto e podendo-se, no caso, variar as pessoas gramaticais do objeto. Ex. Eu o alimentei. /
Nós te alimentamos. O mesmo não ocorre com os verbos essencialmente pronominais. Ex.: Eu queixei-o. /
Nós te queixamos (construções incorretas). Assim, é possível dizer Ele se alimentou. Domingos Paschoal
Cegalla, à pagina 221, 48.º edição de sua gramática (e outros gramáticos), afirma que os pronomes que
acompanham o verbo "... são reflexivos quando se lhes pode acrescentar a mim mesmo, a ti mesmo. a nós
mesmos, respectivamente". Pode-se perfeitamente dizer: Ele se alimentou = Ele alimentou a si mesmo.
Destaque-se, ainda, o fato de os dicionários, ao se referirem aos verbos como pronominais, não fazerem a
distinção entre os acidentalmente pronominais e essencialmente pronominais. Apenas fazem a referência
'pronominal' dentro dos verbetes dos verbos transitivos diretos.

 

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:19:25
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Coloque (PN) para predicado nominal, (PV) para verbal e (PVN) para verbo-nominal. Em seguida, assinale a alternativa com a
sequência correta.
(  ) Apareceu ontem na fazenda um cavaleiro errante.
(  ) O quarto abrigava segredos e doces recordações.
(  ) O homem assistiu à própria saga desolado.
(  ) Os irmãos ficaram admirados com a semelhança entre eles.
a) PN - PVN - PV - PV
b) PV - PV - PVN - PN
c) PV - PN - PVN - PN
d) PV - PN - PV - PVN

Alternativa correta: B

Resolução:

As orações Apareceu ontem na fazenda um cavaleiro errante e O quarto abrigava segredos e doces recordações possuem como
núcleo verbos nocionais (apareceu e abrigava), portanto os predicados são verbais. Em O homem assistiu à própria saga desolado, há
dois núcleos significativos, um verbo (assistiu) e um nome (desolado), por isso o predicado é verbo-nominal. Em Os irmãos ficaram
admirados com a semelhança entre eles, o núcelo é um nome (admirados), ligado ao sujeito por um verbo de ligação (ficaram); nesse
caso o predicado é nominal.

TOTAL DE RECURSOS: 18

PROTOCOLOS:9096347-9096021-9098301-9080211-9082662-9082189-9089685-9083376-9080445-9102430
-9085647-9088087-9082688-9104837-9101768-9080882-9095921-9096195-

Considerações da Banca Examinadora:

As orações Apareceu ontem na fazenda um cavaleiro errante e O quarto abrigava segredos e doces
recordações possuem como núcleo verbos nocionais (apareceu e abrigava), portanto os predicados são
verbais. Os adjetivos errante e doces são adjuntos adnominais. Em Os irmãos ficaram admirados com a
semelhança entre eles, o núcleo é um nome (admirados), ligado ao sujeito por um verbo de ligação (ficaram);
nesse caso o predicado é nominal.

No Gabarito provisório, divulgaram-se duas alternativas idênticas (B e D), entretanto no Caderno de
questões e no Gabarito oficial apenas a alternativa B está correta.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:19:46
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Assinale a alternativa em que há erro no emprego do pronome de tratamento.

a) Sua Excelência discursou muito bem, em sua posse como prefeito municipal.
b) Sua Majestade encontrou entre os plebeus sua esposa, a princesa Emiliana.
c) Sua Reverência, o sacerdote José, celebrou com o povoado a festa de Pentecostes.
d) O Papa visitou a cidade, e a missa foi ao ar livre. Sua Santidade elogiou o empenho de todos.

Alternativa correta: B

Resolução:

O pronome de tratamento correto a ser utilizado na alternativa B é Vossa/Sua Alteza, pois no contexto faz referência a um príncipe. O
pronome Majestade é usado para reis e imperadores.

TOTAL DE RECURSOS: 123

PROTOCOLOS:9082300-9080211-9084430-9088002-9091200-9099008-9093521-9082305-9087176-9083845
-9087505-9097189-9087995-9095618-9083449-9091168-9082262-9081419-9079705-9080200-9085773-9082
455-9088142-9086719-9096071-9085713-9082096-9087907-9088087-9087896-9096782-9079577-9079972-9
092321-9083032-9103733-9081008-9094777-9080933-9091510-9079903-9080139-9087971-9094475-90800
35-9090937-9089917-9085549-9080109-9090734-9086012-9083401-9090484-9094842-9080058-9080916-90
93911-9095921-9096843-9100248-9086184-9094946-9084691-9088712-9088533-9082869-9091926-909055
8-9080052-9082063-9101335-9084092-9079581-9083849-9083877-9080194-9091724-9081639-9082020-910
3827-9087804-9086973-9096028-9088625-9088373-9097151-9087137-9083379-9089434-9087561-9084339-
9093467-9098311-9096056-9090656-9082131-9085265-9093947-9086540-9095860-9083665-9083943-9081
245-9081935-9097367-9080516-9090916-9084231-9091464-9090767-9081446-9089541-9083899-9089526-9
093612-9081601-9084952-9086081-9080993-9082683-9105607-9087881-9088566-

Considerações da Banca Examinadora:

O erro no emprego do pronome de tratamento está no seu uso na frase. Pelo contexto, há referência a um
príncipe, portanto usa-se Alteza. O pronome Majestade é usado para reis e imperadores.

Não se exclui a possibilidade de uso de Vossa Excelência (alternativa A). Todavia, não há erro no uso da
forma Sua Excelência, uma vez que pode também referir-se à pessoa de quem se fala.

Igualmente não há erro no uso de Sua Santidade, pois há referência à pessoa de quem se fala.

Para sacerdotes, pode-se usar as formas Reverência ou Reverendíssima, conforme Celso Cunha, à página
304 de sua gramática, 4.ª edição.

 

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:20:08
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

A lição da história é que a humanidade conseguiu interromper as espirais de violência através do perdão. (...) (Thomaz
Favaro, adaptado)
A oração substantiva destacada classifica-se em
a) subjetiva.
b) predicativa.
c) objetiva direta.
d) completiva nominal.

Alternativa correta: B

Resolução:

A oração destacada no enunciado exerce função de predicativo do sujeito e equivale ao que se destaca: A lição da história é a
interrupção da violência pela humanidade através do perdão.
 

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9085647-

Considerações da Banca Examinadora:

A oração em destaque no enunciado da questão é predicativa, pois exerce a função de predicativo do sujeito
A lição da história, unido a ela por um verbo de ligação (é - verbo ser).

As completivas nominais têm função de complemento nominal (ligado por preposição) de um substantivo ou
adjetivo da oração principal.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:20:31
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Assinale a alternativa que traz a regra ortográfica pertinente ao termo em destaque no seguinte trecho: O som da sanfona e os
mexidos dos corpos a dançar nem de longe davam sinal de cansaço.
a) A letra x é usada em palavras de origem exótica. 
b) A letra x está correta em palavras que apresentam o grupo inicial me.
c) A letra x faz-se presente em palavras de origem indígena, africana ou aportuguesadas do inglês.
d) A letra x determina  a homonímia com mexido(s) (particípo passado).

Alternativa correta: B

Resolução:

Estabelece a gramática, no que se refere às regras ortográficas, que, após o grupo inicial me, as palavras que contenham o fonema /∫/ devem ser grafadas com x,
conforme apresenta a alternativa B. A palavra mexidos é formada por derivação sufixal (particípio passado mexido) do verbo mexer, originado do latim. Desse
modo, não se trata de palavra exótica, indígena, africana ou aportuguesada do inglês. Ademais, a letra x e o fonema /∫/ não são determinantes para se estabelecer
a homonímia do substantivo mexidos (derivação imprópria do adjetivo plural mexidos, por sua vez originado no particípio passado mexido). No caso, a homonímia
será designada pela coincidência de total de letras e fonemas.
 

TOTAL DE RECURSOS: 7

PROTOCOLOS:9101660-9085647-9087414-9082503-9104837-9082927-9079860-

Considerações da Banca Examinadora:

A questão solicita ao candidato a regra ortográfica referente à palavra mexidos, que se encaixa na seguinte
regra geral: após o grupo inicial me, usa-se a letra x. Considera, pois, uma palavra específica e não a
exceção à regra. A homonímia com o particípio passado mexido(s) se dá pela coincidência da totalidade de
fonemas e letras da palavra, informação já observada na resolução. Ademais, a homonímia se verifica em
classes morfológicas distintas, mas a classe morfológica não é o que a determina.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:14:13
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Assinale a alternativa em que o termo destacado não é agente da passiva.

a) A vingança é impulsionada por muitas etapas.
b) Inúmeras mães sacrificam suas vidas pelos seus filhos.
c) A realização de exames é muitas vezes prejudicada pela ansiedade.
d) Dois experimentos foram realizados pelos pesquisadores universitários.

Alternativa correta: B

Resolução:

Na frase da alternativa B, o termo em destaque pelos seus filhos classifica-se como objeto indireto do verbo sacrificar. Nas demais
alternativas, destacaram-se agentes da passiva, que representam o ser que pratica a ação expressa pelos verbos passivos.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9085647-

Considerações da Banca Examinadora:

Somente existe agente da passiva se o verbo estiver na voz passiva. E uma das maneiras em que se exprime
a voz passiva é com verbo auxiliar ser e o particípio do verbo. Em Inúmeras mães sacrificam suas vidas pelos
seus filhos, o verbo está em sua forma simples e é bitransitivo.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:20:47
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Marque a alternativa em que um dos termos destacados não é adjunto adnominal.

a) A tecnologia facilita nossa vida e carreira profissional.
b) No capítulo sexto, morre o personagem sem escrúpulos.
c) Em apartamentos de fundos, a vista são as janelas ao redor.
d) Na cidade de Manaus, o clima quente às vezes castiga a população.

Alternativa correta: D

Resolução:

Apenas um dos termos em destaque e presente à alternativa D não é adjunto adnominal, e sim aposto de especificação, a saber: de
Manaus — termo especificado pelo genérico cidade. Nas demais alternativas, encontram-se artigo, pronome adjetivo, numeral e
locução adjetiva, todos caracterizando ou determinando substantivos. São, portanto, adjuntos adnominais.
 

TOTAL DE RECURSOS: 5

PROTOCOLOS:9083708-9083802-9083621-9104837-9083665-

Considerações da Banca Examinadora:

Ratifica-se a justificativa apresentada na resolução da questão. No termo Na cidade de Manaus tem-se em
destaque aposto de especificação, pois a palavra principal é genérica (cidade), especificada pelo aposto de
Manaus. Esse aposto não deve ser confundido com uma construção como O clima de Manaus ( =
manauense), que nesse caso funciona como adjunto adnominal, porque equivale a um adjetivo (Nova
Gramática do Português Contemporâneo, Celso Cunha e Lindley Cintra, pág. 170).

Em B, a locução adjetiva sem escrúpulos caracteriza o substantivo homem, sendo portanto adjunto
adnominal. Devido a isso, não há possibilidade de sentido dessa locução ligada ao verbo morrer; logo a
classificação de adjunto adverbial fica excluída.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:21:08
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Assinale a alternativa que apresenta adjunto adverbial.

a) Desceu do telhado — seu esconderijo usual — e pisou com força a grama.
b) Acordou tranquila e satisfeita, e seu dia foi uma festa.
c) Realizou a defesa daquele pobre homem sem família.
d) O incêndio causou desordem e pânico.

Alternativa correta: A

Resolução:

Na alternativa A, o termo do telhado é adjunto adverbial, pois indica circunstância de lugar que modifica o sentido do verbo descer.
Nas demais alternativas, não existe nenhum termo que se classifique como adjunto adverbial.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9080882-

Considerações da Banca Examinadora:

Ratifica-se a explicação apresentada na resolução da questão, apenas na alternativa A existe adjunto
adverbial.

Em B, os termos  tranquila e satisfeita classificam-se como predicativo do sujeito (Nova Gramática do
Português Contemporâneo, Celso Cunha e Lindley Cintra, Lexikon, 4.ª edição, pág. 278); há variação de
gênero e, na oração, está subentendido o verbo de ligação estar: Acordou [e estava] tranquila e satisfeita.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:21:26
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Considerando as orações subordinadas adjetivas em destaque, coloque (E) para explicativa e (R) para restritiva. Em seguida, assinale
a alternativa com a sequência correta.
(  )  "Bastante experimentei a verdade deste aviso, que me despia, num gesto, das ilusões de criança (...)." (Raul Pompeia)
(  ) Era uma poesia descuidada, que não possuía escola (...). (José Lins do Rego, adaptado)
(  ) "Tais são, sumariamente, as capitais inovações que este livro apresenta." (Eugênio de Castro)
(   ) "Era sua irmã que cantava um dos hinos sagrados (...)." (Alexandre Herculano)
a) E - E - R - R
b) E - R - E - R
c) R - E - E - R
d) R - R - E - E

Alternativa correta: A

Resolução:

As orações adjetivas explicativas acrescentam ao antecedente uma qualidade acessória, à semelhança de um aposto; verifica-se nas
frases que me despia (caracteriza aviso) e que não possuía escola (qualifica poesia). As restritivas limitam a significação de um
substantivo antecedente, funcionando como adjunto adnominal deste: que este livro apresenta (restinge o sentido de inovações) e
que cantava um dos hinos sagrados (limita o sentido de irmã).

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9085647-

Considerações da Banca Examinadora:

Em relação aos períodos que antecedem os parênteses, o 3.º (Tais são, sumariamente, as capitais inovações
que este livro apresenta) contém em destaque uma oração adjetiva restritiva não antecedida de vírgula.
Portanto a sequência apresentada na alternativa A está correta.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:21:47



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Em qual alternativa a concordância do verbo em destaque está incorreta?

a) Murmurou a ela que um ou outro relógio lhe ficavam muito bem.
b) A maior parte das palavras continuariam incompreensíveis para ela.
c) Algumas verdades que devem ser reveladas não adiantam esconder.
d) O voluntário, com seu colega de serviço, realizou um projeto de cidadania no bairro.

Alternativa correta: *

Resolução:

Em Algumas verdades que devem ser reveladas não adiantam esconder, o verbo adiantar no plural está incorreto, pois o verbo cujo
sujeito é uma oração concorda obrigatoriamente no singular: Esconder algumas verdades que devem ser reveladas (sujeito) não
adianta — o que se destaca na oração é a ação de esconder, portanto não cabe o plural.

TOTAL DE RECURSOS: 370

PROTOCOLOS:9081008-9099247-9079831-9082853-9081315-9087561-9088142-9079705-9082300-9093521
-9086840-9080005-9091200-9092113-9082223-9094842-9079532-9082460-9080219-9097512-9092276-9093
947-9087995-9080035-9102201-9092321-9096978-9088711-9090484-9090208-9093265-9081118-9087981-9
087604-9080211-9094475-9089917-9085773-9088293-9090856-9092218-9097189-9081419-9088002-90816
39-9083668-9096843-9081768-9095618-9081935-9096039-9082063-9083849-9085047-9084521-9089736-90
88452-9083877-9104992-9089112-9084675-9089824-9093096-9079903-9083032-9088983-9080558-908020
0-9079577-9084086-9079783-9092642-9097882-9090447-9080993-9081582-9091769-9088097-9089541-910
5367-9087176-9091168-9081353-9092188-9100973-9084798-9082939-9082605-9097157-9087896-9087311-
9086323-9084172-9084267-9087565-9082305-9087505-9094167-9096071-9087907-9080393-9083411-9080
607-9086719-9079972-9080202-9083449-9084003-9082096-9085747-9100379-9095375-9082379-9094777-9
082558-9087262-9079726-9096782-9098288-9090418-9081951-9088087-9081162-9080875-9091510-90807
03-9081776-9083051-9079731-9096004-9080139-9089934-9080075-9087971-9090937-9080109-9085262-90
91458-9089652-9089353-9083479-9085309-9088501-9088986-9087414-9085264-9086881-9082439-908824
9-9094699-9086812-9091628-9079829-9098192-9086563-9080300-9083401-9086995-9094905-9082683-908
2503-9093792-9081648-9085549-9099858-9093911-9100055-9083917-9080058-9089321-9084165-9091722-
9086495-9085762-9081130-9081922-9083866-9083943-9083338-9095732-9095921-9082688-9080916-9083
532-9090916-9083483-9079581-9080943-9083381-9081326-9100248-9084691-9086184-9080547-9080151-9
081332-9083336-9091464-9094060-9088625-9088712-9083899-9081601-9091507-9103493-9084201-90840
92-9087378-9079863-9096817-9080959-9091926-9101335-9091724-9090558-9082020-9100915-9088251-90
80194-9092211-9084941-9097845-9083752-9089696-9081805-9089506-9080516-9084523-9083708-908380
2-9081974-9099670-9095219-9083621-9093612-9088373-9085374-9085020-9079667-9087552-9083071-907
9943-9081147-9087804-9087769-9082230-9093131-9096222-9099559-9097647-9097811-9095035-9089823-
9091640-9092549-9086973-9087137-9089758-9100012-9082445-9081245-9100831-9096028-9090927-9081
226-9088738-9080635-9083664-9083379-9099788-9093629-9090641-9085455-9082916-9082221-9101667-9
088168-9085419-9090192-9101902-9083207-9096445-9104271-9089434-9096893-9084952-9086562-90821
54-9085413-9084339-9090775-9080822-9092287-9087834-9083268-9083309-9083856-9093311-9088633-90
80122-9098311-9083978-9082260-9090229-9082113-9096181-9098112-9085695-9086540-9084820-908366
5-9084949-9088258-9089037-9090696-9082131-9085879-9089840-9087620-9095125-9099828-9097367-908
0882-9098362-9084387-9093886-9084702-9099542-9097890-9082400-9081553-9087661-9092158-9080821-
9079818-9100680-9082311-9090709-9094379-9081446-9089474-9080942-9084231-9105607-9096764-9080
461-9080286-9087881-9081196-9098622-9096144-9081361-9084617-9081249-9092630-9089531-9091190-9
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101025-9087741-9086546-9086736-9098485-9099890-9098711-9100413-9086081-9086016-9090782-90895
26-9088683-

Considerações da Banca Examinadora:

A expressão um ou outro, quando utilizada no sujeito como pronome adjetivo, faz com que o verbo seja
empregado no singular.

Há duas alternativas corretas para a questão (A e C).

 

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 06/10/2020 10:25:18



Página 1 de 1

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Leia:
Nas cidades todas as pessoas se parecem./ Aqui não: sente-se bem que cada um traz a sua alma. (Manuel Bandeira)
A oração em destaque nos versos acima classifica-se como subordinada substantiva
a) completiva nominal.
b) objetiva direta.
c) consecutiva.
d) subjetiva.

Alternativa correta: D

Resolução:

As orações  subordinadas  substantivas  são aquelas
equivalentes a um termo com função substantiva na
oração  (sujeito,  objeto  direto,  objeto  indireto,
complemento nominal e predicativo do sujeito ou do
objeto).  No  texto  do  enunciado,  a  oração  em
destaque exerce função de sujeito do verbo sentir,
que  pertence  à  oração  principal  sente-se  bem,
estruturada em voz passiva sintética e que equivale a
Isso (= que cada um traz a sua alma [sujeito]) é
bem sentido [por alguém]. Desse modo, tal oração
classifica-se  como  oração  subordinada  substantiva
subjetiva, conforme indica a alternativa D.

TOTAL DE RECURSOS: 6

PROTOCOLOS:9085647-9079903-9096071-9083338-9104837-9080882-

Considerações da Banca Examinadora:

Ratifica-se a análise sintática descrita na resolução da questão. Estando o verbo sente-se na passiva
sintética e no singular, a única classificação correta é a de oração subordinada substantiva
subjetiva.

Ressalte-se que também se exclui a classificação de subordinada adverbial consecutiva.
Considerando implícita a palavra tão antes de bem, a indicação de consequência deveria ser
evidente, o que não acontece: não há uma relação de causa e consequência entre (alguém) sentir-se
bem e cada um trazer a própria alma.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:25:39



Página 1 de 1

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Assinale a alternativa que contém a correta classificação das orações destacadas em Enviados os sinais a um computador, foi
permitido a ele controlar cursos em uma tela, abrir e-mail, jogar videogame e comandar um braço robótico.
a) coordenadas assindéticas
b) subordinadas adverbiais de finalidade
c) subordinadas substantivas subjetivas reduzidas de infinitivo
d) subordinadas  substantivas  objetivas  diretas

reduzidas  de  infinitivo

Alternativa correta: C

Resolução:

Quando o verbo de uma oração aparece numa de suas formas nominais (infinitivo, gerúndio e particípio) diz-se que a oração está na
forma reduzida, por não haver verbo conjugado. A sequência de orações apresentadas no enunciado da questão apresentam verbos
na forma do infinitivo e exercem função de sujeito da locução verbal foi permitido: Isso (= controlar cursos em uma tela, abrir e-mail,
jogar videogame e comandar um braço robótico [sujeito]) foi permitido a ele. Todas as orações exercem função de sujeito, por isso
são classificadas como subordinadas, ainda que estejam coordenadas entre si. Assim, a alternativa que responde à questão é a C.

TOTAL DE RECURSOS: 5

PROTOCOLOS:9082189-9085647-9080445-9104837-9080882-

Considerações da Banca Examinadora:

Ratifica-se a a análise sintática presente na resolução da questão. Portanto, a única alternativa correta é a
C.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:26:10



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Observando a concordância, assinale a alternativa que traz a correta disposição dos termos que completam as lacunas do texto
abaixo:
Novamente, no país, as secretarias de saúde ______ , _____ e o Ministério da Saúde mobilizam-se para a vacinação contra a gripe
influenza. Haverá _______________, a fim de que __________ a campanha e o seu resultado.
a) municipal - estadual - bastante profissionais envolvidos - seja vitoriosa
b) municipais - estaduais - bastantes profissionais envolvidos - seja vitoriosa
c) municipais - estaduais - bastante profissionais envolvidos; sejam vitoriosos
d) municipal - estadual - bastante profissional envolvido - sejam vitoriosos

Alternativa correta: B

Resolução:

A alternativa que responde corretamente à questão é a B: os adjetivos municipais e estaduais estão ligados ao núcleo do sujeito
secretarias, pertencem a uma enumeração, não estão ligados pela conjunção e (colocada após tais adjetivos) e, no contexto, indicam
a totalidade de secretarias de saúde do país. Já, na sequência, pode-se usar o singular ou o plural: bastante profissional envolvido
ou bastantes profissionais envolvidos . Não se pode, porém, fazer uso da sequência bastante profissionais envolvidos, pois
bastante, nesse caso, é adjetivo  (e não advérbio) com função de adjunto adnominal e equivale a muitos. Quando um adjetivo
anteposto atua como predicativo de um sujeito composto, concorda com todos os núcleos desse termo, ou pode concordar com o
núcleo mais próximo (o que acontece também com o verbo da oração; assim, são possíveis as seguintes construções:: "... a fim de que
seja vitoriosa a campanha e o seu resultado (= resultado da campanha).", ou "... a fim de que sejam vitoriosos a campanha e o seu
resultado.

TOTAL DE RECURSOS: 109

PROTOCOLOS:9083668-9082063-9085047-9083849-9085647-9101368-9083376-9089685-9083877-9104992
-9092642-9089954-9090447-9094475-9091769-9087176-9084798-9085903-9094167-9080558-9082455-9092
321-9097157-9095561-9096782-9098288-9089077-9091510-9079726-9088501-9089652-9080035-9085309-9
090734-9088986-9082439-9088249-9086812-9098192-9082683-9091001-9093792-9081648-9093911-90893
21-9086495-9081922-9083338-9083483-9090916-9096294-9084691-9088625-9103493-9080959-9087378-90
79522-9100915-9082020-9092211-9089506-9081974-9092048-9095219-9087552-9085020-9083071-908776
9-9097647-9103688-9096028-9100831-9081226-9080635-9089696-9091716-9082221-9090192-9088168-908
5419-9082916-9096893-9082154-9090775-9083309-9092287-9083268-9084008-9088258-9089037-9090696-
9087620-9096181-9084387-9082400-9081553-9099542-9087661-9080821-9079818-9081446-9096144-9086
546-9089531-9098711-9079860-9082501-9086081-9086724-

Considerações da Banca Examinadora:

Ratifica-se a explicação apresentada na resolução da questão.

Embora exista a regra geral de que dois ou mais adjetivos, quando se referem ao mesmo
substantivo determinado pelo artigo, podem concordar no singular, o texto para análise da
concordância no enunciado é informativo, e evidencia uma campanha de vacinação no país. Nesse
sentido, a abrangência de secretarias de saúde é nacional (são inúmeras), excluindo-se a
possibilidade de uso dos adjetivos municipal e estadual no singular, sob prejuízo do sentido.

Na Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, Companhia Editora Nacional, 48.ª edição, de
Domingos Paschoal Cegalla, pág. 439, encontra-se a oportuna recomendação: "Muitas vezes é
facultativa a escolha desta ou daquela concordância, mas em todos os casos deve subordinar-se às
exigências da eufonia, da clareza e do bom gosto."
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Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:26:28
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Observando a possível mudança de regência verbal, assinale a alternativa em que o significado do verbo lembrar mantém-se como
no exemplo abaixo:
Félix despediu-se de Meneses e seguiu para as Laranjeiras. Ia palpitante e receoso; pela primeira vez lembrou a doença da viúva.
Temeu que fosse tarde. (Machado de Assis)
a) Se encontrares Madalena, lembra-nos a ela, dá-lhe um grande beijo.
b) Andando pelas ruas, lembrou-se do presente prometido ao sobrinho.
c) O aroma da amoras lembrou-lhe o perfume adocicado e suave de seu primeiro amor.
d) O baladar dos sinos lembrou-a de que devia estar bem longe dali havia mais de uma hora.

Alternativa correta: B

Resolução:

O verbo lembrar possui significados distintos; pode também manter o mesmo significado, ainda que haja para ele mudança de
regência.  No texto do enunciado, tem ele a acepção de recordar-se,  trazer à memória  — sentido que não se restringe às
reminiscências. Nesse caso, o verbo pode ser transitivo direto, bitransitivo ou pronominal, como no exemplo:
Lembrou a doença da viúva. — transitivo direto
Lembrou(-se) [d]a doença da viúva. — pronominal acompanhado de objeto indireto
Lembrou ao amigo a doença da viúva. — bitransitivo
A alternativa em que o verbo lembrar possui o mesmo sentido apresentado no enunciado é a B: a necessidade de adquirir um
presente prometido a um sobrinho vem à cabeça do sujeito da oração; no caso em questão, mantém-se o sentido embora o verbo
passe a ser pronominal e seja acompanhado de objeto indireto.
Em A, o verbo lembrar apresenta a acepção de mandar lembrança e é verbo bitransitivo; em C, o verbo tem o sentido de recordar
por associação de ideias, sugerir e é também bitransitivo; em D, a acepção é a de informar, e o verbo é igualmente bitransitivo.

TOTAL DE RECURSOS: 6

PROTOCOLOS:9079831-9091168-9085262-9085479-9104837-9089434-

Considerações da Banca Examinadora:

Ratifica-se a explicação apresentada na resolução da questão.

Ressalte-se  que a  questão  exige  que se  observe  o  significado do  verbo,  ainda que haja  mudança de
transitividade.

Na alternativa C, o verbo lembrar tem o sentido de recordar por associação de ideias, sugerir, diferente
do presente no texto do enunciado, que é o de recordar-se, trazer à memória.

A banca  examinadora  reconhece  o  erro  de  digitação  ocorrido  na  palavra  badalar  (troca  por
"baladar") e a inexistência dessa palavra devido à troca de síbalas, entretanto entende que, para se
assinalar a alternativa correta, (que não é a  D), essa troca não representa obstáculo, visto que o
contexto permite a identificação do termo correto por meio do adjunto adnominal dos sinos; além
disso, a questão mede conhecimento de regência verbal.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:26:49
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Assinale a alternativa em que o uso do acento grave, indicador de crase, é facultativo.

a) "E pareciam a sua imaginação em três figuras vivas: uma mulher muito formosa; uma figura negra de olho de brasa e pé de
cabra; e o mundo, coisa vaga e maravilhosa (...)." (Eça de Queirós)

b) "Por mais que eu mesmo conhecesse o dano/ a que dava ocasião minha brandura,/ nunca pude fugir ao ledo engano." (Cláudio M.
da Costa)

c) "Talvez, prezado amigo, que imagine/ que neste momento se conserve/ eterna a sua glória." (Tomá A. Gonzaga)
d) "Deixei os dois na varanda e fiquei no pátio, a respeitosa distância." (Mia Couto)

Alternativa correta: A

Resolução:

Na alternativa A, que responde à questão, tem-se o verbo parecer como transitivo indireto seguido da preposição a pertencente ao
objeto indireto a sua imaginação; tem-se também o pronome demonstrativo feminino sua, para o qual a colocação de artigo
antecendente é facultativa. Desse modo, a ocorrência de crase é uma possibilidade; sendo assim, o uso do acento grave é facultativo:
sua existência indica a presença de preposição mais artigo; a sua não existência indica apenas a presença de preposição feminina.
Em C, o que ocorre é a inversão da oração "... que a sua glória se conserve eterna neste momento.". Percebe-se, desse modo,
apenas a presença do artigo feminino a antecendendo o núcleo do sujeito glória. Em B, há a presença da preposição a (exigida pela
regêcia do verbo dar: dar alguma coisa a alguém ou a outra coisa) antecedendo o pronome relativo que retomando o substantivo
dano (masculino). Em D, o substantivo distância não aparece de forma determinada — respeitosa distância não é medida exata;
desse modo, não ocorre crase.

TOTAL DE RECURSOS: 5

PROTOCOLOS:9085647-9101447-9101768-9102913-9096195-

Considerações da Banca Examinadora:

Não ocorre crase em a respeitosa distância, pois, embora seja locução adverbial feminina, só deve receber
acento grave quando estiver determinada. Exemplo: Deixei os dois na varanda e fiquei no pátio, à
respeitosa distância de três metros. (Ver Nossa Gramática Contemporânea, de Luiz Antonio Sacconi, p.
352)

Apenas a alternativa A está correta.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:27:05



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Assinale a alternativa em que o contexto determina a necessidade de acentuação gráfica de um de seus termos.

a) Não encontrava forma de dizer a ele que seu coração havia secado. 
b) Saiu feliz a comprar conjuntos de formas para os muitos bolos que desejava confeccionar.
c) Hoje ele pode descansar dos dias de medo e aflição que descaradamente lhe invadem a alma.
d) De repente ele para e fica a olhar para tudo e para o nada meio embevecido — coisa de gente enamorada.

Alternativa correta: C

Resolução:

Segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, o acento diferencial do substantivo forma [ô] (= recipiente, molde) é
facultativo; assim sendo, o registro de tal substantivo sem o uso do acento, na alternativa B, está correto. Destaque-se que o contexto
não autoriza a possibilidade de a palavra ser classificada como substantivo forma [ó], designando modo, jeito, maneira — o que
acontece na alternativa A. Em D, faz-se presente para (verbo) e para (preposição); determina o Acordo que não há mais uso de acento
diferencial, anteriormente utilizado na forma verbal. Na alternativa C, correta, a frase pode ser lida considerando a terceira pessoa
do singular do presente do indicativo para a forma verbal pode, caso em que a vogal é aberta [ó] e não necessita de acento, por ser
paroxítona terminada em e — nesse contexto, o sujeito da frase (ele) está liberto do medo e da aflição que o dominaram em tempo
passado. A mesma frase pode, no entanto, ser lida considerando a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo para
a forma verbal pôde, caso em que a vogal é fechada [ô], e o acordo mantém a existência do acento diferencial entre as formas — 
nesse contexto, o sujeito da frase (ele), por alguma razão, viu-se circunstancialmente liberto de seus medos e aflições, fato que pode
não se repetir num outro momento.
 

TOTAL DE RECURSOS: 285

PROTOCOLOS:9079831-9082853-9087561-9086840-9082300-9093521-9079705-9080558-9088142-9082262
-9092113-9091200-9082223-9081358-9094842-9092276-9079852-9097512-9082460-9093947-9080035-9090
767-9092321-9096978-9081935-9087158-9093265-9081118-9094475-9085773-9087981-9088293-9092218-9
081428-9088002-9096843-9095618-9090734-9085047-9084834-9088501-9081639-9085647-9083376-91013
68-9104992-9088452-9093096-9092642-9080130-9089112-9080200-9084086-9079783-9097882-9081582-90
91769-9080993-9105367-9089541-9087176-9090661-9084798-9083145-9083381-9097157-9085324-908280
0-9099008-9087311-9082605-9086323-9084267-9098303-9087565-9094167-9082305-9083438-9088097-908
7907-9082455-9086719-9083449-9079972-9080393-9084003-9082379-9097014-9087262-9100379-9099890-
9083668-9089077-9096071-9094699-9103733-9082096-9091510-9081776-9079731-9080933-9096004-9094
777-9084795-9083310-9087414-9080703-9087971-9085309-9080139-9080202-9087900-9083846-9083479-9
089852-9083051-9100973-9086881-9085262-9086995-9083917-9080109-9089353-9094905-9079829-90916
28-9086812-9086563-9085549-9083401-9082683-9091722-9088986-9099858-9091001-9080058-9093792-90
82503-9089321-9088249-9081130-9083943-9085286-9083866-9082869-9081922-9096684-9084165-909573
2-9093911-9080916-9095921-9100248-9084691-9091464-9081332-9086184-9088625-9079581-9088712-910
3493-9080959-9103827-9088533-9083336-9084201-9096817-9084092-9083899-9091724-9087378-9081773-
9101335-9092211-9090558-9091926-9079522-9100915-9080194-9091507-9088251-9083752-9099670-9084
941-9079943-9079667-9093612-9097647-9081147-9082230-9085020-9095035-9087769-9087804-9091640-9
097811-9089823-9100012-9098491-9096028-9081245-9100831-9080635-9095931-9083664-9089696-90917
16-9082927-9082241-9082221-9104271-9088168-9088373-9085455-9084952-9099788-9085419-9080950-90
83309-9087834-9082154-9084339-9083856-9082260-9090229-9083268-9092287-9093467-9093311-908400
8-9094370-9087137-9088258-9082113-9083978-9085695-9096181-9090656-9084949-9095044-9085879-908
2131-9090696-9086540-9083665-9082367-9099828-9084702-9093886-9101902-9082400-9089840-9084387-
9092158-9099542-9081763-9089474-9098622-9087661-9105607-9097367-9097890-9079818-9081361-9084
617-9089037-9080461-9081196-9096144-9092630-9080942-9087881-9081249-9098711-9101025-9089531-9
086546-9098485-9086016-9091190-9090464-9086724-9102201-9082501-9079860-
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Considerações da Banca Examinadora:

Segundo o novo sistema ortográfico de 1990, o acento diferencial da forma pôde (pretérito perfeito do verbo
poder - 3.ª pessoa) mantém-se obrigatório. Essa é a regra. Ora, para que essa forma seja diferenciada da
forma pode (presente do indicativo - 3.ª pessoa), necessita-se do contexto, que estabelece qual das duas
expressões se encaixa ao que se enuncia, não de forma indistinta.

Nas frases das alternativas A, B e D, não há nenhuma outra possibilidade de aplicação de contextos diversos,
mas, na frase da alternativa C, sim, isso acontece. E os contextos estão muito claramente apresentados na
resolução oferecida ao candidato. Se o que se afirma é que hoje alguém pode descansar dos dias de medo e
aflição  que  descaradamente  lhe  invadem  a  alma,  significa  afirmar  que  esse  alguém  está  liberto
continuamente do que o aprisiona — nesse caso, nesse contexto, apenas a forma pode deve ser grafada.
Entretanto,  se o que se afirma que é circunstancialmente  (daí  o uso do advérbio hoje  e  do presente
invadem — no momento presente se está liberto por alguma razão; nos dias seguintes, isso pode não se
sustentar) alguém pôde se ver livre dos dias de medo e aflição, apenas a forma pôde deve ser grafada.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:14:32



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Assinale a alternativa em que o termo em destaque classifica-se como vocativo.

a) "Amor, que vence os tigres, por empresa/ Tomou logo render-me; ele declara/ Contra meu coração guerra tão rara/ Que não me
foi bastante a fortaleza." (Cláudio M. da Costa)

b) "Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade; advirto que a franqueza é a primeira
virtude de um defunto." (M. Assis)

c) "Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu talhe de
palmeira." (José de Alencar)

d) "Lingua que me cativas, que me enleias/ (...)/ Amo-te (...)/ pelas frases mudas que proferes/ nos silêncios de Amor!" (C. Machado)

Alternativa correta: D

Resolução:

O vocativo é o termo sintático que caracteriza a pessoa com quem se fala de modo direto, o que ocorre apenas na alternativa D: o
termo destacado língua é vocativo seguido de duas orações adjetivas restritivas, também pertencentes ao vocativo. O eu-lírico fala
com a língua (o idioma), confessando a ela o seu amor.
Em A, amor é sujeito do verbo tomar; o eu-lírico declara que o amor tomou rendê-lo por empresa — o amor, que vence os tigres,
— oração adjetiva explicativa, daí a presença da vírgula após o sujeito amor. Em B, o narrador estabelece uma conversa com o leitor,
mas, no texto, leitor é objeto indireto do verbo espantar, na acepção de admirar. Em C, o sujeito Iracema está seguido de vírgula
porque ela substitui o verbo ser (Iracema é a virgem dos lábios de mel...).

TOTAL DE RECURSOS: 156

PROTOCOLOS:9088091-9085530-9082189-9085647-9080445-9096071-9082300-9088002-9080993-9087907
-9080558-9080393-9087505-9091200-9080607-9082455-9080202-9082800-9087896-9081419-9082096-9097
157-9100379-9096782-9091168-9088452-9094777-9083668-9090447-9085747-9086719-9079726-9095375-9
083032-9097512-9085047-9094167-9080703-9081162-9083114-9079727-9081951-9088986-9100973-90837
11-9083479-9082439-9098273-9088249-9090734-9091458-9086812-9091628-9093792-9091001-9093911-90
86995-9085762-9081922-9082688-9091722-9081326-9079581-9100248-9083483-9084691-9081332-908871
2-9090856-9087378-9079522-9096817-9082891-9100915-9089506-9083752-9097845-9081974-9095219-909
2048-9099670-9085020-9079667-9083071-9079943-9085479-9087769-9087804-9082230-9097811-9095044-
9104837-9086973-9089758-9103688-9090927-9081226-9080635-9099788-9083664-9082241-9085419-9101
667-9084086-9083207-9096445-9096893-9085413-9082154-9090192-9084339-9092287-9083268-9082260-9
093311-9098112-9088633-9082113-9090641-9086540-9096056-9080822-9084610-9079831-9084949-90906
96-9084003-9099828-9080882-9097367-9087661-9080959-9080942-9105367-9100680-9084952-9081446-90
89474-9080461-9081196-9096144-9090709-9090273-9101025-9089531-9098485-9104679-9093247-909078
2-9086081-9094634-9086063-9097014-9098622-9079870-9094153-

Considerações da Banca Examinadora:

O vocativo se refere sempre à 2.ª pessoa do discurso, que pode ser uma pessoa, um animal, uma
coisa real ou entidade abstrata personificada. Na alternativa D, fica claro que o eu-lírico chama
pela Língua.

O sujeito das orações adjetivas que me cativas,  que me enleias  é o pronome relativo que.  A
classificação de vocativo não se altera devido à presença dessas orações, uma vez que sua função -
termo usado para interpelar - permanece.

A banca examinadora reconhece o erro de digitação ocorrido na palavra Língua (ausência do
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acento agudo), entretanto entende que, para a resolução da questão, não há outra possibilidade de
interpretação para a palavra, não havendo dúvida quanto ao seu significado e à sua classificação
sintática.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:27:22
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

No último parágrafo, a autora

a) apresenta, por meio de reminiscências da infância, a valorização de seu dom como escritora.
b) mostra que a insistência em escrever histórias foi determinante para o reconhecimento de uma grande cronista.
c) sugere que a teimosia em escrever, apesar das recusas, pode tê-la impulsionado para a senda da literatura.
d) leva à conclusão, por ser autobiográfico e contraditório, de que escrever na infância foi o embrião de seu futuro ofício.

Alternativa correta: C

Resolução:

No último parágrafo, a autora sugere que a teimosia em escrever, apesar das recusas, pode tê-la impulsionado para a senda da
literatura. Já com sete anos ela não só escrevia,  mas enviava seus textos para publicação num diário. Eles nunca foram aceitos, mas
isso não a impediu de permanecer escrevendo. Essa combinação de atitudes  — desejo de publicar seus textos e teimosia em escrever
apesar da rejeições do jornal — permite interpretar que estaria ali se revelando o que futuramente ela se tornou, uma das maiores
escritoras  da literatura  brasileira.  As  demais  alternativas  estão incorretas,  pois  contêm informações  sobre a  autora  que não
encontram amparo nesse parágrafo do texto: valorização de seu dom na infância, relação entre o reconhecimento da cronista (por
parte do público) com a a insistência em escrever e presença do adjetivo contraditório, respectivamente.

TOTAL DE RECURSOS: 17

PROTOCOLOS:9080005-9088091-9085949-9079909-9079831-9096071-9092278-9079726-9082096-9100055
-9088002-9095035-9104837-9088738-9088258-9079860-1000001-

Considerações da Banca Examinadora:

Ratifica-se a explicação presente na resolução da questão. Reforça-se que a autora não se autovaloriza no
trecho em questão (alternativa A); também não faz ela mesma o seu reconhecimento como escritora
(alternativa B).

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:27:37



Página 1 de 1

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Pode-se dizer que, na crônica Vergonha de Viver, Clarice Lispector tem por objetivo

a) confidenciar que a timidez é, na verdade, uma arma para aqueles que são ousados.
b) mostrar que aos tímidos, entre os quais ela se inclui, resta só a constatação de que o medo lhes fechará todas as portas.
c) revelar, com os sinais de sua história, que todo tímido deseja chegar ao outro, no entanto tem ele de gritar contra a solidão

porque sua alma grita.
d) esclarecer ao leitor que, apesar dos momentos de ousadia dos tímidos, suas tentativas acabam em fracassos, como os vários

exemplos de sua vida.

Alternativa correta: C

Resolução:

Na crônica Vergonha de viver, Clarice Lispector revela o mundo interior do tímido, entre os quais ela se inclui. Sim, o tímido tem
vergonha, medo de errar e se sente liberto em sua solidão, mas, no fundo, o que ele deseja é alcançar o outro e por ele ser aceito.
Entretanto, terá ele de enfrentar aquilo que sabe que o domina, pois, do contrário, estará fadado a refugiar-se na solidão. É o que ela,
autora,  faz:  a  consciência  de  sua  timidez  faz  com  que  se  exponha  em  situações  que  possam,  inicialmente,  lhe  parecer
desfavoraváveis — daí que se intitule uma "tímida ousada". A exposição dos fatos de sua vida é oferecida como um 'farol'; os que se
identificarem podem seguir seu caminho. Desse modo, a alternativa correta é a de letra C.
A alternativa A está incorreta, porque o que o texto nos mostra é o contrário do que nela se afirma; a ousadia é a arma para o
enfrentamento da timidez. A alternativa  B está incorreta, porque, em nenhum momento do texto, a autora afirma que os tímidos
terão as portas que encontrarem pela vida fechadas. Ela mesma é um exemplo do que se afirma. E a alternativa D está incorreta
porque os exemplos oferecidos pela autora mostram ao leitor a luta contra a timidez. Ela, rejeitada já na infância com os textos
enviados ao jornal, tanto insiste que se torna a reconhecida escritora da literatura brasileira. Assim, não só os fracassos esperam
pelos tímidos.

TOTAL DE RECURSOS: 77

PROTOCOLOS:9092488-9091556-9097877-9082189-9085647-9084086-9080933-9079882-9082096-9087900
-9098273-9086995-9080916-9100248-9103493-9084691-9099858-9093911-9088625-9081601-9086563-9080
151-9083114-9087378-9081332-9083051-9103827-9083479-9079581-9080959-9088087-9082230-9087804-9
083401-9095044-9097512-9093792-9082445-9096222-9091640-9086973-9091200-9100831-9094842-90887
38-9099788-9081639-9080635-9082241-9095618-9083917-9082927-9088373-9083207-9080703-9080950-90
80516-9083856-9095931-9082869-9085879-9082305-9089149-9080393-9094370-9082260-9083943-909388
6-9091724-9080370-9090916-9105607-9091190-9087741-9090709-9084952-9091464-

Considerações da Banca Examinadora:

Ratificam-se os argumentos apresentados na resolução da questão.. A timidez não é usada com dissimulação
como arma (alternativa A); os tímidos não estão fadados às "portas fechadas" nem ao fracasso - a autora é
um exemplo disso (alternativas B e D).

A expressão "chegar ao outro" indica ser aceito por outras pessoas - o que a ideia de " o quente aconchego
das pessoas" mostra claramente.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:28:03



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

O relato presente no segundo e no terceiro parágrafos do texto revela o embate entre os seguintes sentimentos:

a) rebeldia e fracasso.
b) teimosia e vergonha.
c) determinação e medo.
d) ousadia e arrependimento.

Alternativa correta: C

Resolução:

O que se  afirma na alternativa  C está  correto:  o
terceiro  parárafo  nos  oferece  a  luta  entre  a
determinação  e  o  medo  enfrentado  pela  autora.
Sabemos, pelo que se afirma no parágrafo anterior,
que  ela  escolhe,  ousada  ou  determinadamente,
chegar à fazenda a que se destinava montada num
cavalo, ainda que jamais tivesse realizado tal proeza.
Ela  expôe-se  e,  naturalmente,  dispõe-se  às
consequências de sua escolha. Enfrenta um caminho
hostil,  solitário  e  uma  forte  tempestade.  Sente  o
medo (afirmação presente ao texto), muito natural
mediante à situação vivida, mas não desiste, não se
esconde, não interrompe sua jornada em vista desse
sentimento que a invade.
Em  todas  as  alternativas,  apresentam-se,
primeiramente,  um  sentimento  positivo  —  todos
relacionados à ideia de ousadia —, e, na sequência
um sentimento negativo; por esses últimos é possível
chegar à alternativa correta.

TOTAL DE RECURSOS: 40

PROTOCOLOS:9080005-9099247-9099463-9098225-9082455-9086719-9090447-9082800-9097512-9082096
-9079577-9087900-9079818-9097920-9083711-9089652-9079972-9079522-9091724-9097845-9080547-9079
943-9092048-9088087-9094379-9097151-9097890-9083114-9088983-9087834-9098112-9090656-9085695-9
096056-9099416-9083664-9080882-9084231-9091926-9101025-

Considerações da Banca Examinadora:

Conforme resolução apresentada, o segundo substantivo presente às alternativas é fundamental para a
identificação da resposta correta.

O segundo parágrafo mostra claramente a determinação da autora; já o terceiro parágrafo remete-nos, a
todo tempo, ao medo sentido. Não há uma única marca textual que evidencie o arrependimento.

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

Em: 06/10/2020 10:28:25



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Em relação aos recursos de escrita utilizados pela autora, assinale a alternativa correta.

a) O uso de 1.ª e 3.ª pessoas é o recurso que lhe permite apresentar a essência do tímido e dela afastar-se.
b) A autora recorre, em todos os parágrafos e de forma predominante, à figura de pensamento antítese, a fim de apresentar a

condição de conflito dos tímidos.
c) O discurso direto é escolhido como recurso expressivo fundamental para a autora mostrar seu desejo de lutar contra a essência

dos tímidos.
d) O primeiro parágrafo do texto foge à estrutura narrativa, valendo-se da sequência dissertativa para defender sua tese sobre a

timidez: a de que ela pode ser enfrentada.

Alternativa correta: A

Resolução:

A alternativa que responde corretamente à questão é a de letra A. Em relação aos recursos de escrita utilizados no texto pela autora,
está correto afirmar que ela usa da 3.ª pessoa do discurso (ele/eles) para apresentar a essência dos tímidos, entre os quais ela se
inclui (o que o faz no primeiro parágrafo): os tímidos sentem vergonha, refugiam-se na solidão, mas desejam o aconchego das
pessoas. Para tanto, ela faz uso da sequência descritiva, e o parágrafo não apresenta uma tese, mas características que autorizam a
formação da ideia apresentada. 
A sequência textual  vale-se da estrutura narrativa; a autora apresenta os fatos da sua vida para dizer, também de forma indireta, que
o tímido deve ousar enfrentar sua solidão. Para tanto, recorre à 1.ª pessoa do discurso (eu). A partir de então, afasta-se ela daquilo
que caracteriza os tímidos.
A autora não se vale, em todos os parágrafos da figura de pensamento antítese, nem apresenta linguagem com predominância dessa
figura: a antítese aparece no jogo solidão/aconchego, ao final do primeiro parágrafo, e na expressão "tímida muito ousada". No mais,
o que fica é a suposição dessa luta por meio dos parágrafos narrativos, mas não a linguagem estrita à antítese.

TOTAL DE RECURSOS: 295

PROTOCOLOS:9080005-9080882-9099247-9091168-9081315-9079705-9088142-9093521-9082300-9086840
-9080558-9092113-9102201-9082262-9091200-9094842-9081358-9097512-9079532-9093947-9080219-9091
127-9087995-9080035-9090767-9088711-9097877-9081935-9090484-9090208-9087158-9087604-9094475-9
089917-9085773-9092218-9088293-9097189-9081419-9081428-9096843-9082189-9095618-9079831-90960
39-9082063-9085647-9084521-9088452-9089112-9083877-9095375-9085324-9084675-9079903-9093096-91
05367-9080130-9083849-9083032-9088983-9092642-9081162-9079783-9080109-9097882-9091769-908973
6-9079727-9090447-9081353-9085903-9100973-9087311-9097157-9082800-9086323-9087896-9096071-908
4267-9085047-9084172-9099008-9082305-9087505-9094167-9079577-9080393-9080058-9080607-9086719-
9082455-9091722-9080202-9094777-9082096-9079972-9082379-9100379-9092278-9095561-9083668-9099
890-9086190-9083226-9088087-9087262-9080703-9086540-9103733-9091510-9081776-9090937-9084795-9
083114-9089934-9090418-9083310-9079731-9080139-9085309-9080075-9089353-9096004-9087971-90839
43-9083711-9083479-9089652-9089852-9091458-9082439-9088249-9089782-9086995-9085264-9082503-90
90734-9091628-9086812-9094699-9083401-9085549-9104679-9081648-9093792-9082683-9099858-909100
1-9093911-9082223-9089541-9089303-9081245-9081326-9085762-9096294-9081922-9095732-9082869-909
5921-9083917-9083483-9094905-9083532-9082822-9090916-9080943-9083381-9081332-9100248-9084691-
9091464-9086184-9083336-9094946-9088625-9091507-9088533-9081639-9087378-9084201-9081773-9091
926-9089434-9091724-9079522-9080194-9081147-9092211-9079739-9081805-9084523-9081974-9088373-9
082230-9083071-9085374-9099670-9085020-9079667-9087769-9099559-9093131-9089823-9095044-90978
11-9097647-9091640-9092549-9086973-9104837-9103688-9100012-9098491-9100831-9090927-9096028-90
81226-9082927-9082688-9099788-9098112-9083664-9082241-9081510-9085419-9083207-9085413-908461
0-9083379-9096445-9096893-9084339-9092287-9082154-9090192-9080516-9095860-9090775-9088633-908
3268-9093311-9084820-9089037-9084008-9087561-9083665-9087834-9098311-9083978-9095931-9096181-
9082113-9090641-9085265-9084949-9090656-9082131-9097367-9084702-9100680-9090696-9082367-9082
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400-9084387-9080942-9093285-9093886-9087661-9089474-9080959-9087881-9081763-9094379-9080461-9
081196-9096764-9101025-9096144-9087741-9089531-9090782-9086546-9086081-9079860-9098485-90902
73-9093247-9086063-9098622-9084952-9093170-9086724-9094153-

Considerações da Banca Examinadora:

A banca examinadora ratifica os argumentos apresentados na resolução da questão. A questão pede análise
do ponto de vista dos recursos da escrita, ou seja, de suas marcas textuais. Nesse sentido, solicita que os
candidatos releiam atentamente o que se apresenta na resolução para esclarecer a aborgagem  escolhida
para nortear a interpretação do texto.

A frase inicial em terceira pessoa (eles) apresenta a essência dos tímidos, entre os quais a autora se inclui
(eu), mas da que se afasta ao longo de todo o texto pelo enfrentamento da 'vergonha de viver'.

No texto não há predominância de discurso direto (apenas algumas frases no primeiro parágrafo) e não há
sequência dissertativa.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:28:43
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Assinale a alternativa em que a palavra destacada forma-se por derivação imprópria.

a) O tilintar das moedas em seu bolso incomodava-o. Um judas! Assim seria tratado. 
b) Estava inquieto. Pensava nos afagos que receberia de sua namorada tão logo terminasse o dia. 
c) Andava a pensar por onde diabo estaria o Zé, que não aparecera no botequim uma única vezinha na semana.
d) Enfim o perfume (e a ilusão)! Como trabalhara para poder ter em sua pele as gotinhas que lhe fariam ser notada e cortejada!

Alternativa correta: A

Resolução:

A derivação imprópria ocorre quando determinada palavra, sem sofrer qualquer alteração em sua forma, muda de classe de palavra
ou de classificação numa mesma classe, conforme o que se vê na alternativa A: Judas classifica-se como substantivo próprio (nome
próprio); no contexto em que se insere, porém, passa a ser um substantivo comum, sinônimo de traidor, um judas, considerando-se a
história do personagem bíblico. Em B, há derivação regressiva na formação do substantivo afago, nascido do verbo afagar, havendo a
substituição da terminação verbal (vogal temática + desinência de infinitivo) pela vogal temática. Em C, Zé caracteriza abreviação do
nome próprio José. Em D, perfume é palavra primitiva.

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9104837-9086148-

Considerações da Banca Examinadora:

A alternativa C não pode ser considerada correta, visto que, claramente, pelo contexto da frase, há a
referência a uma pessoa específica, de nome José, tratada pela abreviação Zé (verificar o uso da letra
maiúscula, que caracteriza o substantivo próprio), que, numa determinada semana, não foi vista no
botequim. Assim, mantém-se o gabarito apresentado.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:14:50
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Qual alternativa apresenta um substantivo coletivo?

a) "A vida da gente nunca tem termo real." (Guimarães Rosa)
b) "Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, / que viva de guardar alheio gado." (Tomás Antônio Gonzaga)
c) "Todos os jardins deviam ser fechados, / com altos muros de um cinza muito pálido." (Mário Quintana)
d) "Certa raposa esfaimada encontrou uma parreira carregadinha (...), coisa de fazer vir água à boca." (Monteiro Lobato)

Alternativa correta: B

Resolução:

Nas alternativas, encontram-se, respectivamente, os seguintes substantivos: vida, gente, termo, Marília, vaqueiro, gado, jardins,
muros, cinza, raposa, parreira, coisa, água e boca. Apenas se classifica como coletivo — aquele que exprime um conjunto de seres da
mesma espécie — o substantivo gado, pois designa um conjunto de animais (carneiros, cavalos, bois) criados para diversos fins. Vale
ressaltar que o substantivo gente pode designar conjunto de pessoas, mas seu emprego na frase não é este. Nela, o substantivo foi
usado no lugar do pronome nós.

TOTAL DE RECURSOS: 3

PROTOCOLOS:9080531-9097014-9097151-

Considerações da Banca Examinadora:

A questão solicita ao candidato que identifique um substantivo coletivo utilizado em frase, ou seja, num
contexto  específico.  Se  se  quisesse  olhar  para  os  substantivos  isoladamente,  seriam  apresentadas
alternativas contendo apenas os substantivos. A interpretação textual é pré-requisito para a realização do
exame. Dessa forma, a alternativa A não pode ser considerada correta, conforme explicação apresentada na
resolução oferecida ao candidato.

Jardins e parreira não podem ser considerados substantivos coletivos. Jardim significa terreno onde são
cultivadas plantas e flores ornamentais. A referência ao lugar onde estão as plantas não diz respeito, por si
só, ao um conjunto de seres de uma mesma espécie. Parreira caracteriza o nome da planta trepadeira, caso
da planta que gera como fruto a uva. O fato de se haver vários cachos de uva numa parreira não torna o
substantivo coletivo.

O substantivo gado, de acordo com o Novo Dicionário Aurélio e o Dicionário Houaiss, é substantivo que se
refere a reses em geral, podendo ser usado para designar conjunto de bois, conjunto de cavalos, conjunto de
cabras, conjunto de carneiros, vara de porcos, conjunto de animais de corte em geral (rebanho).

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:15:12



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Assinale a alternativa em que os versos apresentados contêm discurso direto.

a) "São casas simples/ Com cadeiras nas calçadas/ E na fachada/ Escrito em cima que é um lar" (Vinícius de Moraes)
b) "Perdoem a cara amarrada/ Perdoem a falta de abraço/ Perdoem a falta de escolha / Os dias eram assim" (Ivan lins e Vítor

Martins)
c) "Eu preparo uma canção/ em que minha mãe se reconheça,/ todas as mães se reconheçam,/ e que fale com os dois olhos." (Carlos

D. de Andrade)
d) "Dizem que finjo ou minto/ Tudo que escrevo. Não/ Eu simplesmente sinto/ Com a imaginação./ Não com o coração." (Fernando

Pessoa)

Alternativa correta: B

Resolução:

O discurso direto — aquele em que a personagem é chamada a apresentar as suas próprias palavras — faz-se presente na alternativa
B, o que se confirma pela existência do verbo perdoar conjugado na terceira pessoa plural do imperativo afirmativo: perdoem vocês.
É exatamente a condição de o imperativo dirigir-se diretamente à pessoa com quem se fala o que permite afirmar que o eu-lírico
expressa-se com suas palavras , dirigindo-se a seus  interlocutores. Em A, os versos não apresentam qualquer forma de discurso,
entendido em narração como moldes para se conhecer os pensamentos e as palavras de personagens reias ou fictícios; eles apenas
indicam o que se escreve sobre as casas simples. Em C, há linguagem conotativa: a canção vai falar com os olhos; entretanto, o que
ela vai falar não foi expresso pelo eu-lírico, e sim a forma como vai falar: com os olhos. Em D, há a presença do discurso indireto; o
eu-lírico incorpora o discurso que as pessoas (demarcadas no sujeito indeterminado) fazem dele, ou seja, fala por elas.
 

TOTAL DE RECURSOS: 299

PROTOCOLOS:9099247-9082853-9096019-9092276-9096978-9080211-9083376-9089917-9104992-9088002
-9093096-9085324-9088983-9087995-9080200-9079577-9089112-9079903-9092642-9082262-9097882-9090
447-9079727-9080993-9096843-9092113-9085903-9091769-9089541-9080752-9094475-9087176-9090661-9
081353-9092188-9084798-9082800-9097157-9095618-9082605-9087896-9084172-9099008-9085341-90875
65-9097189-9082305-9080558-9087907-9083411-9088142-9086719-9079783-9087505-9079972-9092321-90
80202-9092278-9083449-9082096-9100379-9085747-9083668-9095375-9090418-9094777-9083032-908255
8-9081162-9079726-9096071-9103733-9081951-9080875-9080933-9088087-9089077-9080703-9081776-909
6004-9083051-9080075-9100973-9084795-9087971-9089934-9080139-9089652-9085262-9080035-9089852-
9083479-9085309-9090734-9098273-9083711-9081224-9088986-9083737-9082223-9086812-9098192-9091
628-9082503-9087414-9088249-9079829-9082683-9084023-9086323-9091001-9093792-9085549-9094905-9
099858-9093911-9081648-9089321-9081358-9081751-9085762-9094842-9087604-9084165-9083917-90800
58-9081130-9096039-9081922-9091722-9082869-9083338-9085286-9096684-9095921-9082688-9090916-90
83381-9083483-9100248-9084691-9080943-9086184-9091464-9080547-9088625-9081639-9083336-908871
2-9081332-9081601-9081118-9103827-9083846-9083899-9088533-9090856-9091724-9081773-9080959-909
6817-9079522-9090558-9100915-9088251-9091926-9082020-9092211-9083752-9097845-9081974-9099670-
9095219-9093612-9088373-9087552-9085020-9079667-9079943-9081147-9097512-9087769-9082230-9087
804-9083071-9099559-9097647-9096222-9097811-9091640-9092549-9093131-9082445-9086973-9100012-9
104837-9098491-9081245-9096028-9090927-9100831-9081226-9084523-9088738-9084675-9089696-90836
64-9084521-9089736-9082241-9082221-9085455-9083379-9088168-9101667-9096445-9085419-9090192-91
04271-9084952-9082916-9085413-9082154-9084339-9080822-9101902-9087834-9083309-9092287-908326
8-9083856-9089434-9093311-9093467-9088633-9094370-9084008-9082260-9098311-9080516-9081805-908
2113-9090641-9085695-9084610-9096056-9086540-9093947-9096294-9098112-9096181-9088258-9084003-
9090696-9085879-9087620-9082131-9083665-9095125-9099828-9081935-9091318-9084702-9084387-9082
400-9099542-9097890-9081553-9098362-9092158-9097367-9087661-9081763-9080821-9079818-9090709-9
100680-9105607-9089474-9087881-9080286-9080942-9081196-9098622-9096144-9081361-9084617-90926
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30-9090767-9104679-9086546-9091190-9086736-9089531-9098485-9098711-9093247-9086063-9082501-

Considerações da Banca Examinadora:

A única alternativa que responde corretamente ao que se pede na questão é a alternativa B. Se no texto não
há verbos dicendi, aspas, travessões, há o uso do verbo imperativo perdoem. É exatamente a condição de o
imperativo dirigir-se diretamente à pessoa com quem se fala o que permite afirmar que o eu-lírico expressa-
se com suas palavras , dirigindo-se a seus  interlocutores, conforme se apresentou na resolução da questão,
podendo ser marca textual característica de discurso direto.

Todas as alternativas apresentam trechos de poemas. As alternativas C e D apresentam trechos com eu-
lírico em primeira pessoa. O fato de haver o eu-lírico não caracteriza elemento suficiente para a existência
do discurso direto; textos podem ser escritos em primeira pessoa, podem se valer de verbos que se refiram a
ações e  sentimentos,  sem que estes  estejam sendo utilizados como verbos dicendi,  ou seja,  sem que
introduzam uma fala direta. Os verbos preparar, fingir, mentir, escrever e sentir simplesmente indicam a
ação da pessoa do discurso, não preparam um discurso direto.  Portanto, os trechos apresentados não
contêm marcas textuais  (verbos dicendi, aspas, travessão, uso de vocativo, impertivo...) indicativas de
discurso direto.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:15:40



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Assinale a alternativa em que o verbo destacado é regular.

a) Esperou que a música tocasse e que todos se deleitassem com sua beleza.
b) Os rojões incendiavam o céu com luzes coloridas na famosa festa de São João.
c) Eu me divirto muito olhando as crianças que brincam no parque do meu condomínio.
d) As torcidas colorem o estádio, exibindo, com orgulho e paixão, as cores de seus times.

Alternativa correta: A

Resolução:

Segundo a gramática, os verbos incendiar e divertir são irregulares na conjugação do presente do indicativo e, consequentemente,
nos tempos derivados do presente do subjuntivo e do imperativo. O verbo colorir, por sua vez, é classificado como defectivo, uma vez
que não é conjugado na primeira pessoa do singular do presente do indicativo; consequentemente, não apresenta presente do
subjuntivo e imperativo negativo. Já o verbo deleitar, pertencente à primeira conjugação, é regular e obedece precisamente a um
paradigma (modelo) de sua respectiva conjugação. Em razão disso, a alternativa correta é a A.

TOTAL DE RECURSOS: 192

PROTOCOLOS:9081315-9079705-9093521-9088142-9080558-9082262-9079852-9080219-9093947-9087995
-9080035-9096978-9090208-9087158-9093265-9087981-9090856-9088293-9092218-9097189-9085387-9083
668-9090734-9081639-9085047-9083376-9101368-9089736-9104992-9079903-9083032-9085903-9088983-9
080200-9084086-9079783-9080993-9081582-9091769-9088097-9082800-9084172-9085324-9085647-90873
11-9084267-9085341-9087565-9094167-9083438-9080393-9084003-9095375-9100379-9097014-9087262-91
03733-9079726-9083449-9080875-9100957-9088087-9096004-9080703-9083479-9100973-9089852-908391
7-9089782-9094699-9086881-9081224-9082688-9098192-9084023-9086812-9083401-9082683-9085747-909
1001-9088249-9093792-9089321-9085762-9093911-9096684-9081922-9082869-9083338-9083483-9080916-
9084631-9084691-9081326-9079581-9091464-9081332-9088712-9083846-9080959-9081773-9079863-9088
251-9090558-9091507-9079522-9100915-9092211-9097845-9081805-9089696-9084941-9081974-9087552-9
079943-9079667-9093612-9085020-9081147-9097647-9099559-9097811-9083071-9092549-9103688-90984
91-9090927-9084523-9081245-9083114-9091716-9090192-9082221-9085455-9088168-9096445-9085413-90
96893-9085419-9080950-9083309-9082154-9084339-9092287-9083268-9082260-9088633-9087137-909331
1-9093467-9089434-9098311-9094370-9090229-9082113-9090641-9088258-9089037-9085695-9087620-909
0696-9101902-9084702-9081553-9084387-9090709-9092158-9087661-9095860-9100680-9084231-9098622-
9089474-9079818-9083443-9084952-9081446-9081196-9080286-9096144-9098711-9089531-9098485-9092
630-9091190-9086016-9093247-9089526-9100413-9086063-9082939-9086081-

Considerações da Banca Examinadora:

Um verbo considerado defectivo não possui conjugação completa, por não ser usado em certos modos,
tempos ou pessoas. Desse modo, construir uma frase utilizando um verbo defectivo exatamente em tempos,
modos ou pessoas em que não podem ser empregados significa construir  uma frase incorreta.  Assim,
identificar a existência de um verbo defectivo numa frase depende do estudo e entendimento das regras que
o tornam defectivo. Ainda que, na alternativa D, a forma verbal colorem seja considerada regular para o
emprego específico (regular defectivo), isso não o exclui da classificação verbo defectivo..

A questão solicita do candidato que identifique o verbo regular, que pela gramática segue um paradigma
comum de conjugação em todos os tempos, modos ou pessoas. As gramáticas distinguem conceitualmente os
verbos regulares dos defectivos. Se as divergências nos paradigmas de conjugação não fossem suficientes
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para classificar um verbo como defectivo, não existiria essa nomenclatura (Ver Novíssima Gramática da
Língua Portuguesa, de Domingos Paschoal Cegalla, entre outros).

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 06/10/2020 10:16:10



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Leia:
Curiosa palavra. Idoso. O que acumulou idade. Também tem osentido de quem se apega à idade. Ou que a esbanja (como gostoso ou
dengoso). Se é que não significa alguém que está indo, alguém em processo de ida. Em constraste com os que ficam, os ficosos...
(Luís Fernando Veríssimo)
O texto acima define o vocábulo idoso com liberdade expressiva do autor. Ao ser reescrito, observando-se as regras de pontuação,
algumas opções são possíveis. Assinale a alternativa em que a pontuação não atende às normas gramaticais.
a) Curiosa palavra: idoso, o que acumulou idade. Também tem o sentido de quem se apega à idade, ou que a esbanja (como gostoso

ou dengoso), se é que não significa alguém que está indo, alguém em processo de ida, em contraste com os que ficam, os ficosos...
b) Curiosa palavra: idoso, o que acumulou idade; também tem o sentido de quem se apega à idade, ou que a esbanja — como gostoso

ou dengoso —, se é que não significa alguém que está indo, alguém em  processo de ida, em contraste com os que ficam, os
ficosos...

c) Curiosa palavra (idoso): o que acumulou idade, também tem o sentido de quem se apega à idade ou que a esbanja (como gostoso
ou dengoso); se é que não significa alguém que está indo; alguém em  processo de ida, em contraste com os que ficam: os ficosos.

d) Curiosa palavra — idoso: o que acumulou idade. Também tem o sentido de quem se apega à idade ou que a esbanja (como gostoso
ou dengoso). Se é que não significa alguém que está indo, alguém em processo de ida, em constraste com os que ficam (os
ficosos!).

Alternativa correta: C

Resolução:

O texto apresentado na alternativa C foge ao padrão gramatical por duas razões:
1. a palavra fundamental ou chave do texto, que é idoso, está colocada entre parênteses. Segundo a Gramática, os parênteses são
empregados para intercalar num texto qualquer indicação acessória, tais como uma explicação dada a respeito de alguma coisa a que
já se fez referência ou uma circunstância mencionada incidentemente, uma reflexão, um comentário à margem do que se afirma, uma
nota emocional. No texto da alternativa há inversão no que se refere à importância da informação: idoso é palavra-chave, e curiosa
palavra é expressão indicativa de reflexão com nota emocional, podendo por isso ficar entre parênteses. Ressalte-se que, no que se
refere à palavra idoso, os dois pontos utilizados em A, B e o travessão utilizado em D estão corretos, uma vez que os dois pontos
podem indicar um esclarecimento, e o travessão pode indicar destaque;
2. o ponto e vírgula empregado no trecho "... alguém que está indo; alguém em processo de ida..." está incorreto, visto que separa, de
modo intermediário, objetos diretos enumerados do verbo significar. De acordo com as regras, recorre-se ao ponto e vírgula para se
separar termos de uma mesma oração quando estes compõem os diversos itens de leis, decretos, portarias, regulamentos, etc.
Nas demais alternativas, os sinais utilizados (parênteses, travessões, vírgula, ponto e vírgula, ponto final e ponto de exclamação)
estão empregados conforme possibilidades gramaticais.
 
 

TOTAL DE RECURSOS: 8

PROTOCOLOS:9099247-9087971-9080139-9083917-9086184-9084691-9099670-9092188-

Considerações da Banca Examinadora:

A alternativa B não apresenta nenhum erro de digitação. Toda a pontuação presente ao texto corresponde
aos padrões gramaticais, o que a torna opção incorreta para a questão, uma vez que se solicia ao candidato
identificar a alternativa que foge ao padrão gramatical.

O uso de vírgula após o travessão está correto, e o sinal deverá ser empregado se a análise sintática da frase
assim o exigir.  No caso,  os travassões empregados correspondem aos parênteses,  marcam informação
secundária  da  oração  a  que  pertencem.  Já  a  vírgula  posterior  está  empregada  para  separar  oração
subordinada adverbial condicional das orações coordenadas anteriores, que lhe servem de oração principal.

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

Em: 06/10/2020 10:16:31



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Marque a alternativa em que há conjunção coordenativa adversativa.

a) "O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo." (Graciliano Ramos)
b) "Namoro à moda velha, já se vê, pois que nesse tempo não existia a gostosura dos cinemas." (Monteiro Lobato)
c) "Por fim, no porém, passados anos, foi tempo de missão, e chegaram no arraial os missionários." (Guimarães Rosa)
d) "Ele não exigira dos filhos devoção à lavoura, / porém nenhum deixara de seguir a fatalidade pela terra." (Nélida Piñon)

Alternativa correta: D

Resolução:

As conjuções adversativas exprimem oposição, contraste, ressalva, compensação. Na frase da alternativa D, a adversidade está
evidente, pois contrasta-se a ação do pai com a dos filhos: estes trabalham na lavoura, apesar de o pai disso tê-los liberado. Nas
demais alternativas, as conjunções classificam-se em aditiva, causal e aditiva, respectivamente. Vale ressaltar que a palavra porém
na alternativa C classifica-se como substantivo.

TOTAL DE RECURSOS: 59

PROTOCOLOS:9085647-9080558-9082800-9095618-9083668-9080202-9088087-9080075-9094784-9083479
-9090734-9091628-9086812-9082683-9093792-9081648-9081922-9083917-9092105-9093911-9083381-9091
464-9088625-9088712-9079522-9091724-9080547-9081805-9085020-9088373-9099008-9082230-9097811-9
081245-9084523-9080635-9082688-9084675-9096445-9096893-9085374-9092287-9083268-9088633-90808
82-9089434-9085695-9096056-9089037-9094370-9082131-9087661-9084231-9100680-9096144-9084952-90
83899-9089531-9079860-

Considerações da Banca Examinadora:

A alternativa A não responde corretamente a questão.

A conjunção adversativa estabelece relação de oposição entre duas ideias que apresentam um elemento
comum. Em Ele não exigira dos filhos devoção à lavoura, / porém nenhum deixara de seguir a fatalidade pela
terra (alternativa C), nas duas orações, há em comum a ideia de trabalho com a terra. Vejamos: O pai (ele)
não obriga os filhos ao trabalho na terra; há, pois, uma expectativa de que os filhos sigam outro caminho.
Porém, invevitavelmente, os filhos vão seguir o trabalho do pai com a terra (quebra de expectativa). Do
ponto de vista semântico, a conjunção cria a oposição em relação a um mesmo fato.

Já em O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo (alternativa A) , fazem-se presentes duas orações,
também com sujeitos diferentes e que, apesar disso, não apresentam, do ponto de vista semântico, um elo
comum a que se opõem. Há duas ações diversas, ligadas pela conjunção aditiva e.

Os candidatos estão estabelecendo uma relação de oposição entre as orações da alternativa A, a partir de
uma causa, ou uma condição que não está explícita no texto, como se o fato de o pirrallho não se mexer
fosse  razão suficiente  e  necessária  para  Fabiano não desejar  "matar  o  garoto".  Entretanto,  a  análise
sintática deve se ater ao que textualmente as orações apresentam.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA
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Em: 06/10/2020 10:16:59



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Enunciado:

Leia:
Mulher Tupperware - s.f. A que tem orgulho de ser mulher. Que é ousada e audaciosa. Contemporânea. Vencedora. Que tem
objetivos de vida e luta por eles. Sintonizada com seu tempo. Que rejeita imitações. Que aprecia o belo e o poético! (Da sabedoria
popular) Revista Veja, 5 mar, 1997
Em relação à expressão em destaque no texto publicitário acima, observa-se a presença da seguinte figura de linguagem:
a) prosopopeia
b) metonímia
c) hipérbole
d) metáfora

Alternativa correta: D

Resolução:

A metáfora é a figura de linguagem que relaciona dois 'polos', no caso, a mulher e a vasilha tupperware, estabelecendo entre eles
uma ligação comparativa/analógica, uma vez que são, por si só, entes completamente distintos, mas que podem ser aproximados
nesse processo. A ideia que se quer criar é a de que a mulher que adquire tal produto naturalmente é dotada das qualidades
enunciadas na peça publicitária. Assim sendo, as demais alternativas estão incorretas.
 

TOTAL DE RECURSOS: 210

PROTOCOLOS:9097349-9079831-9083849-9085742-9084430-9079705-9080558-9087561-9102201-9080950
-9094842-9082223-9079532-9092113-9081358-9097512-9093947-9087995-9080035-9090767-9091127-9092
321-9090208-9093265-9087604-9080445-9087981-9080942-9094475-9088293-9085387-9092218-9086563-9
090856-9097189-9088002-9085066-9090734-9096039-9082063-9084834-9088501-9079903-9101368-90833
76-9088452-9089112-9083877-9104992-9095375-9093096-9089824-9083032-9079727-9085324-9092642-90
80993-9081582-9091769-9090661-9081353-9100973-9082800-9087311-9087896-9099008-9096071-908417
2-9084267-9098303-9085341-9083438-9087565-9087505-9086719-9079972-9081162-9103733-9081951-908
8087-9083310-9094777-9080202-9096004-9080075-9087900-9089353-9089852-9086881-9081224-9094699-
9085262-9098192-9083401-9090937-9085549-9084023-9085762-9080058-9091722-9089321-9082688-9096
294-9084631-9080943-9093911-9084165-9100248-9080547-9084691-9088712-9091507-9088533-9083479-9
083483-9092188-9083051-9083114-9087378-9103827-9084092-9103493-9081773-9081332-9091926-90797
39-9080014-9101335-9090558-9084941-9088251-9080194-9079863-9089696-9092211-9083611-9097845-90
93612-9099670-9087552-9085295-9085479-9079943-9096222-9093792-9082230-9095044-9092549-909313
1-9082445-9103688-9094379-9100831-9081245-9081226-9099788-9080635-9091716-9083664-9082241-909
1001-9082927-9083071-9085419-9080703-9086562-9085413-9084339-9096893-9084952-9083309-9090192-
9087834-9083856-9080516-9098311-9088258-9081446-9081805-9085747-9090656-9083665-9082131-9104
631-9087620-9097890-9099828-9093886-9092158-9083443-9105607-9084231-9097920-9080821-9080286-9
091190-9088566-9084617-9080109-9081196-9098711-9079860-9089531-9092630-9086747-9104679-90931
70-9082501-9100413-9090464-

Considerações da Banca Examinadora:

Conforme  resolução  apresentada,  a  metáfora  é  figura  de  linguagem  que  estabelece  relação
comparativa/analógica entre dois polos distintos e que podem ser aproximados. A metonímia, por sua vez,
substitui uma palavra por outra, com a qual se acha relacionada, ou seja, há contiguidade. A questão
estabelece a comparação entre a mulher e a vasilha tupperware - as características da vasilha (considerada
de grande qualidade, daí o uso do nome da marca) são transferidas para a mulher contemporânea. O uso da
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marca é intencional, e não pode ser olhado por si mesmo (o uso do nome da marca por qualquer outra
vasilha  plástica);  só  cabe no  texto  em comparação à  mulher.  A  questão  destaca  a  expressão  mulher
tupperware e não apenas a palavra tupperware. Portanto, não há metonímia, e apenas a alternativa D está
correta.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

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

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletrônica

Enunciado:

O ângulo de disparo do circuito abaixo está em seu valor máximo. Calcule o valor da tensão instantânea na carga em que ocorre o
acionamento do SCR.
a) 0V.

b) 82,7V.

c) 117V.

d) 165,4V.

Alternativa correta: D

Resolução:

O ângulo de disparo do circuito varia entre 0o e 90o , ou seja, como está em seu valor máximo (90o), a tensão aplicada à carga estará
em seu valor máximo. 
Diante disso, a tensão instantânea, que está em seu valor de pico será:

,

.

TOTAL DE RECURSOS: 7

PROTOCOLOS:9094475-9089917-9090734-9089112-9092276-9101768-9101447-

Considerações da Banca Examinadora:

Existem dois pontos a serem comentados:

1) A notação Vac indica que a tensão fornecida é eficaz (rms);

2) Em uma análise do circuito, conforme resolução, é possível concluir que o ângulo de disparo fica entre 0 e
90 graus, sendo o ângulo máximo igual a 90º.

Portanto, a questão não apresenta discrepância.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 14:47:57
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletrônica

Enunciado:

No sistema abaixo, uma linha de transmissão, com impedância característica Zo, conecta a fonte a uma carga ZL = ∞. Assinale o valor
da razão de onda estacionária e a tensão no ponto X. 

a) 0 ; máxima
b) 0 ; mínima
c) ∞ ; máxima
d) ∞ ; mínima

Alternativa correta: C

Resolução:

No sistema em questão, temos uma linha de tansmissão com extremo aberto (ZL = ∞), ocasionando uma reflexão total de energia.
Dessa forma, haverá onda estacionária na linha provocando pontos de tensão e corrente resultantes oscilando entre máximo e nulo,
conforme diagrama a seguir:

Destarte, para o cálculo da razão de onda estacionária ficará:

 

TOTAL DE RECURSOS: 7

PROTOCOLOS:9094475-9101078-9096843-9087981-9090734-9089917-9089112-

Considerações da Banca Examinadora:

A argumentação é procedente, o gabarito é a letra C.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: O GABARITO SERÁ ALTERADO

Em: 05/10/2020 14:53:37
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletrônica

Enunciado:

No diagrama em blocos abaixo, está representada uma etapa da demodulação AM-SSB. Dessa forma, o bloco “X” é um filtro

a) passa-altas.
b) corta-faixa.
c) passa-faixa.
d) passa-baixas.

Alternativa correta: D

Resolução:

A  demodulação  é  uma  etapa  que  faz  parte  da
recepção  AM-SSB.  A  etapa  indicada  acima  é
responsável por fazer a conversão de frequência a
fim de reduzi-la. Portanto, logo após a mistura, faz-se
necessária a filtragem para recuperar os elementos
de baixa frequência do sinal, ou seja, o bloco “X” é
um filtro passa-baixas.

TOTAL DE RECURSOS: 14

PROTOCOLOS:9089917-9096843-9088711-9087604-9096039-9089112-9092276-9101768-9087981-9104805
-9090734-9101447-9102913-9096195-

Considerações da Banca Examinadora:

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

Consultando a bibliografia mencionada nos recursos (GOMES, Alcides Tadeu. Telecomunicações:
transmissão e recepção AM-FM: sistemas pulsados. 19. ed. São Paulo: Érica, 2002) na página 107 temos a
representação do diagrama de blocos em questão, onde temos o bloco X sendo mostrado como filtro passa-
baixas. Cabe ressaltar que no processo de recepção AM são feitas duas conversões de frequência, afim de
diminuir a frequência até a recuperação do áudio. Gabarito mantido.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 14:54:04
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletrônica

Enunciado:

Tomando como referência o circuito a seguir, podemos afirmar que a saída X é
I    –   sempre verdadeira.
II   –   falsa toda vez que C for falsa.
III  –   verdadeira toda vez que A for falsa.
IV  –   falsa quando A e B forem verdadeiras.
V    –   verdadeira quando A ou B forem falsas.
a) III, IV e V estão corretas.
b) Somente a I está incorreta.
c) Somente IV e V estão corretas.
d) Todas as afirmações estão corretas.

Alternativa correta: A

Resolução:

Sempre que A ou B forem 0, a saída da Porta AND gerará uma entrada 0 na Porta NAND, fazendo com que a saída X seja 1.
Toda vez que A e B forem 1, a saída da Porta AND gerará uma entrada 1 na Porta NAND, e a saída da Porta OR fornecerá uma
entrada 1 na Porta NAND, fazendo com que a saída X seja 0.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9096195-

Considerações da Banca Examinadora:

Com relação a afirmativa IV temos que:

Toda vez que A e B forem 1, a saída da Porta AND gerará uma entrada 1 na Porta NAND, e a saída da Porta
OR fornecerá uma entrada 1 na Porta NAND, fazendo com que a saída X seja 0. Assim, o recurso não
procede pois a afirmativa está correta uma vez que a saída é falsa (nivel lógico 0) quando A e B são
verdadeiras (com nível lógico 1).

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 14:54:19
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletrônica

Enunciado:

Um sistema de áudio trabalha na faixa de 500Hz a 4kHz. Os sinais de áudio provenientes deste sistema serão convertidos em um
sinal digital  e,  para isso,  passarão por um processo de amostragem dos sinais.  De acordo com o teorema de amostragem, a
frequência do circuito amostrador deverá ser
a) no mínimo igual a 8kHz.
b) igual a frequência média da faixa de áudio amostrada.
c) menor que a menor frequência da faixa de áudio amostrada.
d) igual a 100kHz, independente da faixa de frequência que passará por um processo de amostragem.

Alternativa correta: A

Resolução:

O teorema da amostragem declara que a frequência de amostragem deve ser igual ou maior que o dobro da frequência mais alta da
faixa que será amostrada.
A frequência mais alta do sistema é 4kHz, portanto, a frequência de amostragem deve ser, no mínimo, igual a 8kHz que corresponde
ao dobro de 4kHz.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9096195-

Considerações da Banca Examinadora:

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

Parecer: RECURSO NÃO ANALISADO

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 15:07:49



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletrônica

Enunciado:

Assinale a alternativa que apresenta a função de transferência do circuito abaixo.

a)

b)

c)

d)

Alternativa correta: *

Resolução:

O comparador usa uma tensão de referência (Vref) positiva aplicada na entrada inversora. Dessa forma, temos as seguintes situações:

, Nessa situação a saída satura em +Vsat; e

, a saída satura em -Vsat.

TOTAL DE RECURSOS: 21

PROTOCOLOS:9079920-9100451-9084569-9101078-9080445-9095473-9087604-9087981-9089917-9090734
-9096039-9089112-9089380-9101768-9084782-9086179-9090913-9104837-9087903-9090641-9080305-

Considerações da Banca Examinadora:

O argumento procede, as duas alternativas são iguais e respondem a questão.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA
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Em: 05/10/2020 14:48:17
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletrônica

Enunciado:

Avalie as informações abaixo.

I Em um dispositivo de memória, a comunicação entre CPU e memória, através do barramento de endereço, é unidirecional.
II Uma ROM é um dipositivo de memória que permite somente a leitura dos dados armazenados; deste modo, possui somente os

barramentos de dados e controle.
III A  memória  EPROM foi  desenvolvida  para  que  fosse  uma  memória  volátil  devido  a  sua  característica  de  apagamento  e

reprogramação de seus dados armazenados.
  
Pode-se afirmar que

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

Alternativa correta: A

Resolução:

A afirmação I está correta pois o tráfego de informações entre CPU e dispositivo de memória é feito em um único sentido, ou seja, da
CPU para a memória.
A afirmação II está incorreta pois todo o dispositivo de memória possui três barramentos: de dados, de controle e de endereço.
A afirmação III está incorreta pois, independente do tipo de ROM, ela é uma memória não volátil.

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9104805-9096195-

Considerações da Banca Examinadora:

Os recursos referem-se ao barramento de dados sendo que o texto I refere-se ao barramento de endereços.
Portanto a informação descrita no texto I está correta ao afirmar que a comunicação entre CPU e memória,
através do barramento de endereço, é unidirecional.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 14:48:55



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletrônica

Enunciado:

Encontre os valores de RB e RC, respectivamente, no circuito a seguir.  Dado: transistor de silício. 

a) 188,3Ω ; 600Ω
b) 188,3Ω ; 600kΩ
c) 188,3kΩ ; 600Ω
d) 188,3kΩ ; 600kΩ

Alternativa correta: C

Resolução:

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9104805-9096195-

Considerações da Banca Examinadora:

Todas as literaturas de eletrônica trabalham com o valor de Vbe=0,7V para o transistor de silício. Não há
alteração na referida questão.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA
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Em: 05/10/2020 14:49:20
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletrônica

Enunciado:

Complete o espaço da frase abaixo e assinale a alternativa com a resposta correta.
Um amplificador que está ativo em apenas metade do ciclo do sinal de entrada opera em classe _____.
a) A
b) B
c) C
d) AB

Alternativa correta: B

Resolução:

Das classes de amplificadores, pode-se afirmar que:
Classe A: opera 360 graus do sinal (completo) de entrada;
Classe B: opera 180 graus do sinal (metade) de entrada;
Classe C: opera menos de 180 graus do sinal de entrada; e
Classe AB: opera entre 180 e 360 graus do sinal de entrada.

TOTAL DE RECURSOS: 3

PROTOCOLOS:9104805-9102913-9096195-

Considerações da Banca Examinadora:

O enunciado é bem claro quando afirma que o amplificador opera em apenas metade do ciclo, situação
que enquadra apenas a classe B. A classe AB trabalha em um intervalo, podendo ter outros ângulos
possíveis de operação.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 14:49:55
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletrônica

Enunciado:

Indique o nome do circuito. Considere secundário do transformador como tensão de entrada.

a) Ceifador.
b) Grampeador.
c) Dobrador de tensão.
d) Triplicador de tensão.

Alternativa correta: D

Resolução:

No funcionamento do circuito, os capacitores C1 e C3, carregam com Vp (tensão de pico do secundário) e 2Vp, respectivamente,
gerando uma saída triplicada em cima desses componentes. 

TOTAL DE RECURSOS: 3

PROTOCOLOS:9104805-9104837-9102913-

Considerações da Banca Examinadora:

A função de um grampeador é modificar a tensão de referência de um determinado sinal, o que não
acontece com o circuito em questão. Conforme a resolução, verifica-se que a função do mesmo é triplicar a
amplitude do sinal, e não simplesmente modificar sua referência. Gabarito mantido.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 14:50:16



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletrônica

Enunciado:

Para que o CI 555 possa gerar onda quadrada na saída, qual relação deve ser obedecida?

a) R1 = R2 

b) R1 = 2R2

c) R2 = 0   

d) R1 = 0

Alternativa correta: D

Resolução:

A saída do circuito tem os períodos alto e baixo, determinados pelas equações a seguir:

Para obter onda quadrada, deve-se igualar os dois períodos:

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9092276-9101078-

Considerações da Banca Examinadora:

A saída do circuito tem os períodos alto e baixo, determinados pelas equações a seguir:

Para obter onda quadrada, deve-se igualar os dois períodos:

Portanto, o gabarito é letra D.
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Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: O GABARITO SERÁ ALTERADO

Em: 05/10/2020 14:51:03
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletrônica

Enunciado:

Calcule o módulo do ganho do circuito com R3 nos pontos A e B, respectivamente. Considere R3 = 2R2 = 4R1.

a) 2 e 6.

b) 6 e 2.

c) 3 e 7.

d) 7 e 3.

Alternativa correta: B

Resolução:

Ganho para a posição A (R3=máximo):

Ganho para a posição B (R3=0):

TOTAL DE RECURSOS: 11

PROTOCOLOS:9101768-9101447-9094475-9089917-9090734-9087604-9096039-9096843-9097266-9087981
-9104837-

Considerações da Banca Examinadora:

Analisando o circuito, verifica-se que o valor da resistência R3 (reostato) depende da posição do braço nóvel
(seta) em relação ao ponto fixo, que está entre R2 e R3 (coincidente com o ponto A).

A notação 'A' e 'B' identifica as posições extremas que os valores podem assumir: A - valor nulo; B - valor
máximo. Os pontos estão bem identificados no circuito, portanto, não há incorreção na questão, mantendo-
se a alternativa do gabarito.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 14:52:39
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletrônica

Enunciado:

Qual é o modo de propagação, no interior de um guia de onda retangular, que determina a menor frequência de corte?

a) TE10.
b) TE01.
c) TE11.
d) TM11.

Alternativa correta: A

Resolução:

O comprimento de onda dado pela dimensão 2a (onde ''a'' é a maior dimensão do guia retangular) é o maior comprimento de onda
que se pode propagar em guia de onda retangular. TE10, chamado de modo fundamental, é o modo de frequência mais baixa que se
pode propagar, e sua frequência é chamada de frequência de corte do guia de onda.

TOTAL DE RECURSOS: 4

PROTOCOLOS:9101768-9101447-9102913-9096195-

Considerações da Banca Examinadora:

De acordo com a bibliografia mencionada no recurso, a dimensão "a" é a largura e "b" a altura, com base
nessa assertiva e em toda a teoria de guia de ondas, "a" é sempre maior que "b", ou seja, temos um maior
comprimento nessa dimensão. Considerando que a frequência de corte do guia de onda é calculada pela
fórmula Fc=(c/2a), onde c é a velocidade da luz no vácuo, têm-se que a frequência de corte é inversamente
proporcional à dimensão do guia, onde conclui-se que a menor frequência de corte possível é em relação à
dimensão "a".

A terminologia que identifica os modos de propagação, TEmn , indica que m é o número de meios ciclos ao
longo da dimensão "a" e n é o número de meios ciclos ao longo da dimensão "b", dessa forma conclui-se que
o primeiro modo a se propagar será o modo TE10.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 14:53:05
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletrônica

Enunciado:

Abaixo temos a representação de dois Flip Flops JK (A e B). Observando que a diferença entre o FFA e o FFB está na ausência e
presença de um inversor na entrada CLK, respectivamente, qual a diferença operacional entre eles?

a) As mudanças de estado nas saídas do FFB estarão desabilitadas quando o clock estiver em seu nível lógico 1.
b) As mudanças de estado nas saídas do FFA, se houver, ocorrem na borda de subida do sinal de clock enquanto no FFB, elas

ocorrem na borda de descida do sinal de clock.
c) O tempo de resposta do FFB será superior ao do FFA pela presença do inversor.
d) O FFA é chamado de FF tipo T, e o FFB é conhecido como FF tipo D.

Alternativa correta: B

Resolução:

A presença do inversor na entrada do sinal de clock indica que as mudanças de estado no Flip Flop, dependentes dos estados das
entradas J e K,  ocorrerão na borda de descida do sinal do clock.

TOTAL DE RECURSOS: 3

PROTOCOLOS:9104805-9102913-9096195-

Considerações da Banca Examinadora:

A questão solicita a diferença operacional dos dois flip-flops devido a ausência e a presença do inversor na
entrada de clock. A afirmação contida na alternativa (a) diz que" As mudanças de estado nas saídas do FFB
estarão desabilitadas quando o clock estiver em seu nível lógico 1", portanto, se essa afirmação for correta,
significa que o FFA estará habilitado quando o clock estiver em seu nível lógico 1. Esta condição
configuraria uma diferença entre eles. No entanto, esta afirmação está incorreta pois as saídas dos dois flip-
flops, FFA e FFB, estarão desabilitados quando o clock estiver em seu nível lógico 1.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 14:47:36
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Topografia

Enunciado:

Com o teodolito estacionado em um ponto de cota 100,00m, estando o eixo da luneta a 1,650m do solo, fez-se uma visada na mira
colocada num ponto de cota 99,65m. Sendo a leitura do retículo médio 3,420m e o ângulo de inclinação da luneta 92º35'10" (nadiral),
determine a distância horizontal entre os dois pontos. (Dados: Tg 2º 35'10” = 0,045)
a) 33,230m
b) 31,436m
c) 45,000m
d) 510,006m

Alternativa correta: B

Resolução:

 
tg 2°35'10'' = 1,42
                        D
D=  1,42 = 31,436
       0,045

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9091628-

Considerações da Banca Examinadora:

O recurso NÃO PROCEDE, e portanto o gabarito deve ser mantido.

Existe uma relação matemática que permite calcular a DISTÂNCIA HORIZONTAL tanto com a tangente do
ângulo nadiral (ângulo de inclinação da luneta 92º35'10") como com a tangente do seu complementar que é
o ângulo de 2º35'10".

Relação Matemática: Tangente (92º35'10")  = - Cotangente (2º35'10") = -1/Tangente (2º35'10")

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 13:58:57
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Topografia

Enunciado:

 

Ao se levantar um terreno em forma de triângulo equilátero de vértice 0, 1 e 2, verificou-se que o lado 0 - 1 tem azimute magnético
de 290º30'45". Quais os azimutes magnéticos dos demais alinhamentos?
a) 1-2 = 70º30'45” e 2-0 = 155º30'45”
b) 1-2 = 55º30'45” e 2-0 = 160º30'45”
c) 1-2 = 50º30'45” e  2-0 = 170º30'45”
d) 1-2 = 45º30'45” e 2-0 = 165º30'45”

Alternativa correta: C

Resolução:

Δz1 - 2 = 290º30'45'' - (180º+60º) = 290º30'45''
                                                     240º00'00''
                                                      50º30'45''
 
△z2 - 0 = 290°30'45'' - 120º = 170º30'45''

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9091628-

Considerações da Banca Examinadora:

O Recurso NÃO PROCEDE e, portanto o gabarito deve ser mantido, uma vez que há dados suficientes para
os cálculos dos demais azimutes, como o ângulo interno do triângulo equilátero que é de 60º e o
azimute inicial que é o do lado 0-1 , isto é 290º30'45".

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 13:58:40
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Administração

Enunciado:

Leia a afirmativa abaixo e, em seguida, marque a alternativa que completa a lacuna.
A Abordagem Humanística ocorre com a Teoria das Relações Humanas, nos Estados Unidos, a partir da década de 1930, graças ao
desenvolvimento das ciências sociais, em particular à Psicologia do Trabalho, que estava voltada para dois assuntos básicos. Dentre
eles  a  adaptação ____________________  se caracteriza pela  atenção voltada aos aspectos individuais  e  sociais  do trabalho,  com
predominância dos aspectos humanos sobre o produtivo.
a) dos aspectos individuais aos gerais
b) do trabalho ao trabalhador
c) do trabalhador ao trabalho
d) do homem à máquina

Alternativa correta: B

Resolução:

A Psicologia do Trabalho surgiu na primeira década do século XX e estava voltada para dois assuntos básicos:
1 - adaptação do trabalhador ao trabalho em que dominava o aspecto meramente produtivo;
2  -  adaptação   do  trabalho  ao  trabalhador,  cuja  atenção  era  voltada  aos  aspectos  individuais  e  sociais  do  trabalho,  com
predominância dos aspectos humanos sobre o produtivo.

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9090661-9100973-

Considerações da Banca Examinadora:

A Psicologia do Trabalho, campo específico da Psicologia, corresponde a uma das ciências sociais que
contribuíram para a origem da Teoria das Relações Humanas.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:24:29
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Administração

Enunciado:

Assinale a alternativa que preencha as lacunas da frase abaixo.                                                                                                         O
aspecto qualitativo consiste em_______________, segundo a natureza de cada um, os bens, os direitos e as obrigações. O aspecto
quantitativo consiste em ______________aos bens, aos direitos e às obrigações seus respectivos valores.
a) dar - especificar
b) especificar - dar
c) especificar - definir
d) definir - especificar

Alternativa correta: *

Resolução:

O aspecto qualitativo consiste em especificar, segundo a natureza de cada um, os bens, os direitos e as obrigações. O aspecto
quantitativo consiste em dar a esses bens, direitos e às obrigações seus respectivos valores.

TOTAL DE RECURSOS: 28

PROTOCOLOS:9083715-9088097-9087692-9087877-9090208-9091510-9084795-9085309-9086563-9087995
-9082223-9083381-9090065-9080151-9103493-9083611-9085879-9101667-9090661-9079831-9093467-9093
947-9080942-9105367-9081361-9089526-9094379-9091464-

Considerações da Banca Examinadora:

A Banca Examinadora entende que há duas alternativas corretas, uma vez que os termos "dar" e "definir",
em Contabilidade Geral, são termos semelhantes no que se refere ao sentido em que são empregados, qual
seja a Precificação de Ativos e Passivos, conforme argumentação do candidato de número de inscrição
9088097.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 02/10/2020 15:17:08
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Administração

Enunciado:

Em relação a Equação Básica do Patrimônio, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a
sequência correta.
(   ) A Situação Líquida Patrimonial será nula.
(   ) A Situação Líquida Patrimonial será negativa.
(   ) A Situação Líquida Patrimonial é igual à soma do Ativo com o Passivo.
(   ) A Situação Líquida Patrimonial é igual ao Ativo diminuído das Obrigações.
a) F - F - F - V
b) V - V - V - F
c) V - F - F - V
d) F - V - V - F

Alternativa correta: *

Resolução:

A Equação Básica do Patrimônio, também conhecida por equação fundamental do patrimônio, é a que evidencia o patrimônio em
situação normal, ou seja, em situação líquida positiva. É expressa da seguinte maneira:
Ativo (Bens+Direitos) - Passivo (Obrigações) = Situação Líquida

TOTAL DE RECURSOS: 23

PROTOCOLOS:9091458-9087158-9087176-9086323-9088097-9081754-9087896-9097157-9093521-9087877
-9088452-9092386-9089353-9098273-9080058-9083899-9083379-9084523-9096222-9085479-9080109-9090
767-9082683-

Considerações da Banca Examinadora:

A Banca Examinadora entende que a questão está incompleta, uma vez que existe a possibilidade da
Situação Líquida Patrimonial ser Negativa, quando o total dos elementos negativos supera o total dos
elementos positivos, ou Nula, quando o Ativo for igual ao Passivo. Dessa forma, não existe entre as
alternativas propostas nenhuma que possa ser considerada como correta, conforme argumentação do
candidato de número de inscrição 9088097.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 02/10/2020 15:17:22



Página 1 de 1

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Administração

Enunciado:

As Contas de Resultado aparecem durante o exercício social, encerrando-se no final de tal exercício. Não fazem parte do Balanço
Patrimonial, mas é por meio delas que sabemos se a empresa apresentou lucro ou prejuízo em suas atividades. Assinale a alternativa
que contemple os dois grupos das Contas de Resultado.
a) Contas Positivas e Contas Negativas.
b) Contas do Ativo e Contas do Passivo.
c) Contas de Despesas e Contas de Receitas.
d) Contas Patrimoniais e Contas de Resultado.

Alternativa correta: C

Resolução:

As Contas de Resultado dividem-se em Contas de Despesas e Contas de Receitas.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9080766-

Considerações da Banca Examinadora:

As Contas de Resultado, conforme solictado no enunciado da questão, dividem-se em Contas de Despesa e
Contas de Receita e por meio delas que sabemos se a empresa apresentou lucro ou prejuízo em suas
atividades. Não é feita nenhuma referência no enunciado da questão às Contas Patrimonias.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:17:40
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Administração

Enunciado:

Assinale a alternativa abaixo que apresenta a atividade estatal do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais
em benefício do interesse público.
a) Poder Hierárquico
b) Poder Normativo
c) Poder Disciplinar
d) Poder de Polícia

Alternativa correta: D

Resolução:

Pelo conceito adotado no Direito Brasileiro, o Poder de Polícia é a atividade estatal do Estado consistente em limitar o exercício dos
direitos individuais em benefício do interesse público.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9090208-

Considerações da Banca Examinadora:

A questão define o conceito de Poder de Polícia que é considerado um dos Poderes da Administração.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:17:59
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Administração

Enunciado:

Assinale a alternativa que não apresenta um elemento de validade dos atos administrativos.

a) Tipicidade
b) Finalidade
c) Motivo
d) Objeto

Alternativa correta: A

Resolução:

Os elementos dos atos administrativos necessários para sua validade são competência, forma, objeto, motivo e finalidade. Tipicidade
trata-se de um dos atributos dos atos administrativos.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9090827-

Considerações da Banca Examinadora:

Há diferença entre atributo e elementos de validade do Ato Administrativo. Atributos são características que
os distinguem dos atos de direito privado. Elementos são requisitos dos atos para sua existência, para que
seja válido. A questão pede o item que não se enquadra em um dos elementos de validade dos atos
administrativo, o que torna a resposta "Tipicidade" correta, pois a tipicidade apesar de sua relevância, não é
um elemento de validade e sim um atributo do Ato Administrativo.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:18:20
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Administração

Enunciado:

Leia a afirmativa abaixo e, em seguida, marque a alternativa que completa a lacuna.
Ao exportar um documento no LibreOffice Writer, utilizamos o formato ____________, pois ele preserva as características originais do
documento sem a necessidade da utilização de outra ferramenta.
a) DOCX
b) CALC
c) DOC
d) PDF

Alternativa correta: D

Resolução:

A questão refere-se ao formato de arquivo PDF (Portable Document Format). É um formato de arquivo aberto conhecido como ISO
32000 e possui a compatibilidade com praticamente todas as plataformas, como Windows, MAC OS, distribuição Linux, plataformas
móveis, como Android, IOS e Windows Phone.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9083338-

Considerações da Banca Examinadora:

O enunciado da questão é bastante claro ao se referir a ação de exportar um documento. Nesse tipo de ação
não existe a possibilidade de escolha de extensões de arquivos do tipo DOC ou DOCX. Tais extensões são
passíveis de escolha quando da ação de "Salvar como...". Ademais, a extensão de arquivo em formato PDF
preserva as características originais do documento sem a necessidade da utilização de outra ferramenta.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:18:35
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Administração

Enunciado:

A definição de que o indivíduo comporta-se em um papel dentro das organizações, inter-relacionando-se com os demais como um
sistema aberto, refere-se ao conceito do homem
a) organizacional.
b) administrativo.
c) funcional.
d) social.

Alternativa correta: C

Resolução:

O conceito de homem organizacional está ligado à Teoria Estruturalista da Administração, o de homem administrativo à Teoria
Comportamental da Administração e o de homem social à Teoria das Relações Humanas.

TOTAL DE RECURSOS: 3

PROTOCOLOS:9091168-9085387-9089303-

Considerações da Banca Examinadora:

O enfoque da questão encontra-se no homem, seu papel e comportamento dentro da organização. Assim,
certo é que o homem desempenha papéis dentro das organizações, contudo, o Homem Funcional é aquele
que desempenha esse papel inter-relacionando-se com os demais como um sistema aberto, ou, ainda, nas
suas ações, dentro de todos os seus papéis, mantém expectativas quanto aos papéis dos demais e procura
enviar aos outros as suas expectativas de papel.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:28:29
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Administração

Enunciado:

Quanto aos estilos de liderança, assinale a alternativa que corresponde àquele em que a divisão das tarefas fica a critério do grupo e
cada membro tem liberdade de escolher seus companheiros de trabalho.
a) Laissez-faire
b) Democrática
c) Autocrática
d) Liberal

Alternativa correta: B

Resolução:

Na liderança liberal ou laissez-faire, a divisão das tarefas e escolha dos colegas fica totalmente a cargo do grupo com absoluta falta
de participação do líder.  Na liderança autocrática o líder determina qual  a tarefa que cada um deve executar e qual  o seu
companheiro de trabalho.

TOTAL DE RECURSOS: 5

PROTOCOLOS:9082090-9090827-9103493-9080882-9083338-

Considerações da Banca Examinadora:

No estilo de liderança Democrática a divisão das tarefas fica a critério do grupo e cada membro tem a
liberdade de escolher seus companheiros de trabalho. Já no estilo de liderança Liberal ou Laissez-faire a
divisão das tarefas e também a escolha dos companheiros de trabalho fica a cargo do grupo.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:11:24
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Administração

Enunciado:

Analise as afirmativas abaixo a assinale a que não configura uma vantagem da centralização.

a) Permite a formação de executivos locais ou regionais mais motivados e conscientes dos seus resultados operacionais.
b) Elimina esforços duplicados de vários tomadores de decisão reduzindo custos operacionais.
c) Permite maior especialização e vantagens de certas funções, como compras e tesouraria.
d) As decisões da cúpula são mais consistentes com os objetivos empresariais e globais.

Alternativa correta: A

Resolução:

A formação de executivos locais ou regionais mais motivados e conscientes dos seus resultados operacionais é uma vantagem da
descentralização, uma vez que a estrutura descentralizada produz gerentes mais generalistas que especialistas.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9091168-

Considerações da Banca Examinadora:

A solicitação de recurso contraria o estipulado no item 6.5.1 das Instruções Específcas para esse Processo
Seletivo.

Parecer: RECURSO NÃO ANALISADO

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:12:32
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Administração

Enunciado:

É um modelo de administração participativa que tem como conclusão que a empresa somente será eficaz se permitir que cada pessoa
tenha autonomia e liberdade para decisões sobre o próprio trabalho. Tais aspectos referem-se à
a) Teoria Y.
b) Teoria Z.
c) Teoria da Aceitação da Autoridade.
d) Teoria do Equlíbrio Organizacional.

Alternativa correta: B

Resolução:

A Teoria Y refere-se a um estilo de administração aberto, dinâmico e democrático, através do qual administrar torna-se um proceso
de criar oportunidades, liberar potenciais, remover obstáculos, encorajar o crescimento individual e proporcionar orientação quanto
aos objetivos.
A Teoria da Aceitação da Autoridade e Teoria do Equilíbrio Organizacional não se referem a modelos de administração, mas sim a
teorias de comportamento dentro da organização.

TOTAL DE RECURSOS: 4

PROTOCOLOS:9086563-9083532-9084523-9090065-

Considerações da Banca Examinadora:

Apesar de ambas as Teorias, Z e Y, apresentarem um certo grau de participação dos seus colaboradores,
apenas a Teoria Z, conforme a resposta correta, conclui que a organização será eficaz se cada trabalhador
tomar as decisões sobre o próprio trabalho com autonomia e liberdade.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:13:04
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Administração

Enunciado:

Várias foram as consequências trazidas pela informática para a administração. Assinale a alternativa que não apresenta uma dessas
consequências.
a) Automação
b) Downsizing
c) Integração do negócio
d) Tecnologia da informação

Alternativa correta: *

Resolução:

Downsizing, ou enxugamento, refere-se a uma técnica do gerenciamento da qualidade.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9080882-

Considerações da Banca Examinadora:

O Downsizing, uma vez que os Centros de Processamento de Dados foram enxugados e descentralizados,
também corresponde a uma consequência trazida pela Informática para a Administração. Dessa forma, todas
as alternativas estão corretas, conforme argumentação do candidato de número de inscrição 9080882.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 02/10/2020 15:13:43
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Administração

Enunciado:

Dos itens abaixo apresentados, assinale o único relacionado à Teoria Matemática.

a) Sua principal área de atuação na administração é o processo decisorial.
b) É uma alternativa democrática e participativa muito interessante para a renovação e revitalização das organizações.
c) Usada para analisar cientificamente o trabalho e estabelecer racionalmente o método mais adequado de executá-lo.
d) Apresenta novos conceitos de organização, de cultura e mudança organizacional dentro de pressupostos da abordagem sistêmica

da administração.

Alternativa correta: A

Resolução:

A alternativa "b" refere-se à Administração Científica de Taylor e seus estudos.
As alternativas "c" e "d" referem-se à Teoria do Desenvolvimento Organizacional.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9082223-

Considerações da Banca Examinadora:

A Teoria Matemática não é utilizada para análise científica do trabalho, tampouco busca estabelecer
racionalmente o método mais adequado de executá-lo, mas sim, proporcionar soluções de problemas nas
organizações buscando dar suporte, por meio de modelos matemáticos, à tomada de decisões. Ademais,
todas as teorias da administração possuem entre si algum ponto de similaridade, contudo cada uma delas
têm suas particularidades que as diferenciam umas das outras.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:14:07
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Administração

Enunciado:

Mecanismo pelo qual um sistema se informa sobre seu desempenho a fim de regular-se. A definição citada refere-se ao conceito de

a) homeostasia.
b) black box.
c) retroação.
d) output.

Alternativa correta: C

Resolução:

Homeostasia é o equlíbrio dinâmico obtido através do autocontrole.
Black box refere-se a um sistema cujo interior não pode ser desvendado, cujos elementos internos são desconhecidos e que só pode
ser conhecido pelo lado de fora, através de manipulações externas ou de observação externa.
Output é o resultado final da operação de um sistema.

TOTAL DE RECURSOS: 8

PROTOCOLOS:9091168-9080787-9080766-9085387-9084523-9082455-9100973-9090661-

Considerações da Banca Examinadora:

Homeostasia é o equilíbrio dinâmico obtido através da auto-regulação, já a retroação é um mecanismo em
que parte do resultado da saída de um sistema retorna à sua entrada. Assim, embora relacionados, estes
dois conceitos não se confundem, pois a retroação é um mecanismo utilizado pela homeostasia a fim de
obter o equlíbrio do sistema e manter seu funcionamento estável.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:16:14
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Administração

Enunciado:

A Era da Informação surgiu trazendo mudanças e incertezas em um ritmo acelerado. Com o advento de tal era, surge também uma
nova economia com suas características próprias, o que a diferencia da velha economia. Assinale abaixo a alternativa que não
representa uma característica dessa nova economia.
a) Redes interligadas
b) Produconsumo
c) Intermediação
d) Convergência

Alternativa correta: C

Resolução:

Com o advento da Era da Informação, que traz consigo uma nova economia, uma característica existente é exatamente o contrário da
intermediação, é a desintermediação, ou seja, as funções de intermedário entre produtores e consumidores são eliminadas devido às
redes digitais e ao comércio eletrônico.

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9082455-9082223-

Considerações da Banca Examinadora:

A Era da Informação possui várias características que se apresentam como desafios, haja vista tratar-se de
uma era contemporânea que trata de temas básicos que diferenciam a nova da velha economia. A alternativa
correta, não caracteriza uma dessas características.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:16:34
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Administração

Enunciado:

Assinale  a  alternativa  que preenche  as  lacunas da frase  abaixo.  Operacionalmente,  para cada empenho,  ou seja  para cada
_______emanado de autoridade competente, será extraído um ___________ denominado "______________", que indicará o nome do credor,
a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria, segundo o disposto no art. 61 da
Lei nº 4.320/64.
a) ato - pedido - nota fiscal
b) gasto - pedido - nota fiscal
c) ato - documento - nota de empenho
d) gasto - documento - nota de empenho

Alternativa correta: C

Resolução:

Operacionalmente, para cada empenho, ou seja, para cada ato emanado de autoridade competente, será extraído um documento
denominado "nota de empenho", que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução
desta do saldo da dotação própria, segundo o disposto no art. 61 da Lei nº 4.320/64.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9079972-

Considerações da Banca Examinadora:

O objetivo da questão não é reescrever o disposto no Art. 61 da Lei 4.320/64, e sim possibilitar um maior
entendimento desse artigo com a definição da palavra "empenho", que um ato emanado pela autoridade
competente.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:16:54
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Administração

Enunciado:

Para Henri Fayol, como toda ciência, a Adminstração deve se basear em leis ou princípios que denominou de "princípios gerais" de
Adminstração. A partir dessa premissa, e de acordo com esses princípios, marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.
(   ) Unidade de direção: cada pessoa deve receber ordens de apenas um único superior. É o princípio da autoridade única.
(   ) Iniciativa: a harmonia e união entre as pessoas devem ser incentivadas para impedir desavenças e dissidências.
(   ) Centralização: refere-se à concentração da autoridade na base da hierarquia da organização.
(   ) Equidade: amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal.
a) F - V - V - F
b) V - F - F - V
c) F - F - F - V
d) V - V - V - F

Alternativa correta: C

Resolução:

Unidade de direção: todas as atividades direcionadas a um único objetivo devem ser coordenadas por um único plano e por um único
responsável. O conceito descrito na afirmativa refere-se ao Princípio da Unidade de Comando.
Iniciativa: todas as pessoas devem ser encorajadas a ter iniciativa dentro dos limites impostos pela necessidade de autoridade e
disciplina. O conceito da afirmativa refere-se ao Espírito de Equipe.
Centralização: refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização.
A quarta afirmativa está correta.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9090065-

Considerações da Banca Examinadora:

O princípio da Unidade de Comando relaciona-se à pessoa que possui a autoridade na Organização
(Autoridade única), enquanto a Unidade de Direção está ligada a todas as atividades direcionadas para
atingir um único objetivo (Objetivo único).

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 13:17:18
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

É uma técnica utilizada na aplicação de drogas irritativas para proteção da pele e de tecidos subcutâneos, é um método eficaz na
vedação do medicamento dentro dos tecidos musculares. O texto refere-se à
a) via subcutânea.
b) ventro glútea.
c) aplicação método trajeto Z.
d) via intradérmica.

Alternativa correta: C

Resolução:

É uma técnica utilizada na aplicação de drogas irritativas para proteção da pele e de tecidos subcutâneos, é um método eficaz na
vedação do medicamento dentro dos tecidos musculares. O texto refere-se à aplicação método trajeto Z.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9079739-

Considerações da Banca Examinadora:

É de responsabilidade do técnico de enfermagem saber a maneira correta de administração de drogas por
diversas vias, sendo uma delas o método trajeto Z, técnica que impossibilita o extravazamento da droga e
possíveis danos a pele ou músculo. Em nenhum momento a referida questão fez menção a técnicas
cirúrgicas.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 15:24:10
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

Qual vacina normalmente é contraindicada durante a gravidez, mas pode ser aplicada em gestantes em situações nas quais o risco de
infecção supera os riscos potenciais da vacinação?
a) HPV.
b) Influenza.
c) Hepatite B.
d) Febre Amarela.

Alternativa correta: D

Resolução:

A vacina normalmente contraindicada na gravidez mas que em situações de risco (epidemia) pode ser aplicada é a Febre Amarela.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9082869-

Considerações da Banca Examinadora:

As vacinas contidas na alternativas A, B e C não podem ser administradas em gestantes em hipótese
nenhuma.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 15:27:45
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

Qual doença infecciosa febril aguda é transmitida por vetores artrópodes e é causada por um vírus do gênero Flavivírus?

a) Dengue.
b) Hepatite C.
c) Febre Tifoide.
d) Febre Amarela.

Alternativa correta: *

Resolução:

Febre Amarela é uma doença infecciosa febril aguda transmitida por vetores artrópodes e causada por um vírus do gênero Flavivírus.

TOTAL DE RECURSOS: 128

PROTOCOLOS:9082977-9083479-9080752-9080558-9080005-9082558-9080219-9100477-9085407-9080211
-9089323-9083668-9098288-9094167-9083449-9081862-9080033-9094186-9084702-9089934-9084521-9084
675-9104992-9081553-9084086-9091941-9082311-9082113-9091645-9087311-9098627-9101579-9083226-9
095375-9085762-9084610-9086812-9086495-9099858-9088251-9094905-9079577-9090856-9093911-90933
41-9101335-9094143-9081147-9095044-9080959-9079863-9082800-9083114-9094777-9079522-9084683-90
87552-9085020-9099008-9087769-9103688-9097634-9090927-9094842-9080635-9086840-9095931-909100
1-9083268-9093247-9091948-9091716-9083190-9080703-9083815-9085969-9088168-9082927-9087907-908
0961-9090775-9083943-9090348-9083309-9085413-9079818-9082445-9084920-9099828-9094288-9083978-
9090967-9085695-9086719-9087804-9099788-9087661-9089037-9100680-9092797-9085341-9085278-9096
764-9088501-9098485-9096978-9086540-9084266-9089840-9097920-9084231-9080461-9096144-9081196-9
086016-9086724-9082501-9089531-9098711-9087283-9085742-9086063-9082439-9093170-9099559-90882
49-9099263-9093170-

Considerações da Banca Examinadora:

Conforme recurso 9082977 ambas doenças são infecciosas febris agudas, transmitidas pelo mesmo vetor e
causadas pelos mesmos vírus.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 05/10/2020 15:28:03
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

Relacione as colunas de acordo com as definições. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

(1) Barreiras
(2) Sopro/enchimento/ selagem
(3) Isoladores
(   ) Sistema que combina o sopro do recipiente com o envase do produto e a selagem em um único equipamento.
(   ) Tecnologia usada para dupla proposta, de proteger o produto da contaminação do ambiente e pessoas durante o envase,

fechamento e de proteger pessoas de produtos tóxicos ou deletérios durante sua produção.
(   ) Dispositivo que restringe o contato entre o operador e o campo asséptico fechado pela barreira. A esterilização não pode ser

realizada, e nem sempre há sistema de transferência que permite a passagem de materiais para dentro ou para fora do sistema
sem exposição do ambiente ao redor.

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

Alternativa correta: *

Resolução:

Barreiras: Dispositivo que restringe o contato entre o operador e o campo asséptico fechado pela barreira. A esterilização não pode
ser realizada, e nem sempre há sistema de transferência que permite a passagem de materiais para dentro ou para fora do sistema
sem exposição do ambiente ao redor.
Sopro/enchimento/selagem: Sistema que combina o sopro do recipiente com o envase do produto e a selagem em um único
equipamento.
Isoladores: Tecnologia usada para dupla proposta, de proteger o produto da contaminação do ambiente e pessoas durante o envase,
fechamento e de proteger pessoas de produtos tóxicos ou deletáerios durante sua produção.

TOTAL DE RECURSOS: 75

PROTOCOLOS:9093911-9079577-9090856-9083479-9101335-9091926-9079739-9094777-9084165-9084092
-9096181-9095219-9085020-9094067-9095618-9082020-9099008-9081951-9087804-9103688-9096004-9100
831-9080635-9088738-9081773-9098112-9081358-9104271-9079628-9081162-9093247-9080703-9091948-9
082241-9083668-9088983-9087907-9080950-9090775-9090348-9091722-9087283-9079818-9098622-90849
20-9090656-9091200-9099828-9087661-9100680-9083449-9095125-9099788-9089037-9082400-9084820-90
96764-9089321-9095931-9097920-9096978-9096144-9081196-9090916-9086546-9097890-9082501-908973
6-9098711-9086724-9096612-9098485-9099559-9086063-9095860-

Considerações da Banca Examinadora:

Conforme solicitação do candidato 9093911 a questão não está inserida no conteúdo programático.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 05/10/2020 15:28:29
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

Assinale a alternativa correta em relação à classificação quanto à junção das bordas em uma sutura.

a) coaptantes, invaginantes ou inversantes, evaginantes ou eversantes, sobreposição.
b) coaptantes, invaginantes ou inversantes, sobreposição, superficial.
c) sobreposição, evaginantes ou eversantes, superficial, coapatantes.
d) sobreposição, superficial, coaptantes, profunda.

Alternativa correta: *

Resolução:

A junção das bordas em uma sutura é classificada como coaptantes,  invaginantes ou inversantes,  evaginantes ou eversantes,
sobreposição.

TOTAL DE RECURSOS: 165

PROTOCOLOS:9080005-9086736-9092052-9080962-9080558-9085407-9082300-9080950-9082262-9089685
-9080393-9080240-9080219-9091941-9081935-9090856-9089017-9085530-9087283-9083668-9081862-9083
449-9085047-9084834-9080033-9094699-9094186-9082490-9089934-9084521-9084675-9104992-9084086-9
084023-9082113-9082260-9087311-9098627-9101579-9084003-9079668-9083226-9085238-9095375-90994
16-9089852-9080075-9084610-9086812-9088251-9094905-9082688-9080959-9090558-9079522-9079863-90
81773-9093911-9087552-9084165-9097647-9095618-9096181-9097512-9081147-9082230-9082445-910368
8-9089823-9100012-9096684-9104499-9097634-9083479-9096004-9100831-9090927-9104679-9080635-908
1245-9098112-9102569-9094842-9083664-9083268-9095931-9091001-9085324-9081162-9083190-9091716-
9083051-9091948-9096893-9083071-9088168-9082241-9082927-9082154-9087907-9087769-9086562-9085
286-9093886-9090775-9093247-9083856-9084339-9089506-9090348-9083309-9082916-9087834-9091722-9
098622-9082305-9083207-9085413-9079818-9094288-9087804-9083978-9084920-9087661-9084949-90867
19-9085695-9085419-9087620-9085278-9099788-9090656-9090967-9099858-9082131-9095125-9091318-91
00680-9096764-9084266-9095044-9084617-9098485-9088501-9096978-9084231-9086540-9082439-908046
1-9089321-9097890-9096144-9086546-9081196-9081446-9089531-9094634-9084952-9095466-9090916-908
2501-9099263-9085742-9086724-9090273-

Considerações da Banca Examinadora:

A questão não está no conteúdo programático.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 05/10/2020 15:28:52
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

Prevenção efetiva significa atenção à saúde de modo eficaz. No Diabetes isso envolve alguns aspectos. Relacione as colunas e
assinale a alternativa com a sequência correta.
(1) Prevenção do seu início  (   ) Reabilitação  e  limitação  das  incapacidades  produzidas  por  suas

complicações.
(2) Prevenção secundária  (   ) Prevenção do início da Diabetes.
(3) Prevenção terciária  (   ) Prevenção de suas complicações agudas ou crônicas.
a) 1 - 2 - 3
b) 3 - 1 - 2
c) 2 - 1 - 3
d) 2 - 3 - 1

Alternativa correta: B

Resolução:

Prevenção do seu início - Prevenção do início da Diabetes.
Prevenção secundária - Prevenção de suas complicações agudas ou crônicas.
Prevenção terciária - Reabilitação e limitação das incapacidades produzidas por suas complicações.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9085080-

Considerações da Banca Examinadora:

A solicitação de recurso contraria o estipulado no item 6.5.1 das IE/EA EAGS 2021.

Parecer: RECURSO NÃO ANALISADO

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 15:29:06
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

Complete as lacunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
No Brasil, desde o início do século XIX, as __________ são utilizadas como medidas de ___________ de ___________.
a) heparinas, prevenção, diabetes.
b) vacinas, controle, doenças.
c) vacinas, análises, situações.
d) insulinas, prevenções, doenças.

Alternativa correta: B

Resolução:

No Brasil, desde o início do século XIX, as VACINAS são utilizadas como medidas de CONTROLE de DOENÇAS.

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9105179-9091948-

Considerações da Banca Examinadora:

A prevenção é uma das maneiras de se controlar uma doença, não existe nenhuma outra alternativa que se
enquadre corretamente nas lacunas.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 15:29:20
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

Quanto às regras importantes para a elaboração das Anotações de Enfermagem, marque V para verdadeiro e F para falso. Em
seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.
(   ) Não é necessário anotar a procedência do paciente (residência, pronto-socorro, transferência de outra instituição ou outro setor

intra-hospitalar) na admissão do paciente.
(   ) Devem ser precedidas de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional com o uso do COREN, ao final de cada

registro.
(   ) É necessário anotar condições gerais do paciente: nível de consciência, humor, atitude, higiene pessoal, queixas.
(   ) O uso do carimbo pelos profissionais de enfermagem é facultativo.
a) V - V - F - V
b) V - F - F - V
c) F - V - V - V
d) V - V - F - F

Alternativa correta: C

Resolução:

Quantos às regras importantes para a elaboração das Anotações de Enfermagem:
Devem ser precedidas de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional com o uso do COREN, ao final de cada
registro.
O uso do carimbo pelos profissionais de enfermahgem é facultativo.
É necessário anotar a procedência do paciente (residência, pronto socorro, tranferência de outra instituição ou outro setor intra-
hospitalar) na admissão do paciente.
É necessário anotar condições gerais do paciente: nível de consciência, humor, atitude, higiene pessoal, queixas.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9083309-

Considerações da Banca Examinadora:

A solicitação de recurso contraria o estipulado no item 6.5.1 das IE/EA EAGS 2021.

Parecer: RECURSO NÃO ANALISADO

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 15:29:38
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

Quais fatores influenciam a resposta imune?

a) Idade, peso, altura.
b) Gestação, peso, altura.
c) Amamentação, idade, peso.
d) Idade, gestação, amamentação.

Alternativa correta: D

Resolução:

Os fatores que influenciam a resposta imune são idade, gestação, amamentação.

TOTAL DE RECURSOS: 3

PROTOCOLOS:9080005-9089323-9098485-

Considerações da Banca Examinadora:

Resposta imune, diz respeito à resposta do organismo a um meio de imunização (vacina), nesse caso o peso
não influencia na resposta imune.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 15:29:59
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

A sala de vacinação é considerada uma área

a) contaminada.
b) semicrítica.
c) crítica.
d) livre.

Alternativa correta: B

Resolução:

A sala de vacinação é considerada uma área semicrítica.

TOTAL DE RECURSOS: 4

PROTOCOLOS:9087804-9082131-9092797-9081446-

Considerações da Banca Examinadora:

Dentro do item de controle de infecção hospitalar existe a classificação de risco dos ambientes.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 15:30:12
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

De acordo com a determinação do Coren, a troca de equipos de pacientes internados com infusão contínua deve ser realizada a cada

a) 72-96 horas.
b) 60 horas.
c) 24 horas.
d) 12 horas.

Alternativa correta: *

Resolução:

De acordo com a determinação do Coren a troca de equipos de pacientes internados com infusão contínua deve ser realizada a cada
72-96 horas.

TOTAL DE RECURSOS: 78

PROTOCOLOS:9102947-9080211-9090953-9079577-9080950-9083668-9090856-9081935-9080393-9079909
-9080033-9082490-9089934-9104992-9092642-9081553-9080558-9091941-9081162-9082113-9082260-9087
311-9085762-9089852-9082300-9088251-9091722-9082688-9088712-9083114-9081147-9091926-9101335-9
082800-9080959-9079522-9093911-9087552-9082260-9095618-9097512-9097811-9082230-9081951-90871
37-9091640-9094067-9088501-9100012-9103688-9089823-9098491-9097634-9081358-9094842-9085324-90
96893-9087505-9093247-9085413-9083207-9083856-9087620-9094288-9083978-9090656-9090967-908236
7-9082131-9098622-9097920-9085278-9090916-9080461-9104679-9089531-9085742-9096612-

Considerações da Banca Examinadora:

Conforme recurso 9080950 o coren preconiza o máximo de 72h.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 05/10/2020 15:30:24
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

As soluções se apresentam em concentrações variadas e são compostas por Soluto e Solvente. Relacione as colunas, em seguida,
assinale a alternativa com a sequência correta.
(1) Hipotônico
(2) Isotônico
(3) Hipertônico
(   ) superior à concentração plasmática
(   ) inferior à concentração plasmática
(   ) mesma concentração
a) 3 - 1 - 2
b) 1 - 3 - 2
c) 1 - 2 - 3
d) 3 - 2 - 1

Alternativa correta: A

Resolução:

As soluções se apresentam em concentrações variadas e são compostas por Soluto e Solvente e se apresentam como Hipotônica,
Isotônica e Hipertônica.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9087804-

Considerações da Banca Examinadora:

A questão se enquadra no Anexo E item 2.4.4.1 do presente edital.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 15:24:54
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

Foi prescrito Dexametasona 5,0mg IM; há disponível somente ampola de Dexametasona 4,0mg em ampola de 2,5ml. Quanto se deve
aspirar para administrar em ml?
a) 1,0ml.
b) 1,5ml.
c) 1,25ml.
d) 2,0ml.

Alternativa correta: *

Resolução:

Na ampola disponível, contém 10mg de Dexametasona em 2,5ml.
1ml possui 4mg de Dexametasona, 0,5ml possui 2mg de dexametasona e eu necessito de mais 1 mg que corresponde  a 0,25ml
Resposta: 4mg = 1ml e 1 mg =0,25ml, então 5mg = 1,25ml
 
 

TOTAL DE RECURSOS: 150

PROTOCOLOS:9093572-9088374-9080752-9083177-9080558-9102028-9091810-9084430-9091796-9085407
-9090484-9081935-9083668-9094167-9083449-9085047-9081862-9080033-9082490-9082558-9084521-9081
553-9084675-9104992-9084086-9084743-9091941-9082113-9082260-9087311-9098627-9090813-9083226-9
085238-9089852-9084610-9086812-9099858-9088251-9080052-9090856-9093911-9081147-9094777-90840
92-9090558-9084165-9079863-9079739-9080959-9095219-9096181-9094067-9080226-9087552-9083752-90
85020-9095618-9081805-9097647-9086495-9097811-9081951-9082230-9100012-9089758-9096684-910449
9-9097634-9096004-9082688-9094842-9080635-9081245-9088738-9083664-9083268-9079628-9093247-909
1716-9083190-9083071-9088983-9096893-9082154-9087907-9080961-9082927-9086562-9090348-9083309-
9083207-9084339-9091722-9100957-9083856-9082445-9079818-9083943-9098622-9081560-9082305-9099
828-9084920-9090967-9083711-9084949-9093886-9087661-9089037-9082367-9085341-9099788-9095125-9
094634-9091318-9082131-9082400-9084820-9104679-9080925-9084276-9096764-9096978-9084617-90885
01-9089321-9088648-9085278-9084231-9080461-9096144-9089474-9086016-9087804-9082501-9095775-90
96612-9086736-9089531-9098711-9086724-9081446-9093170-9088249-9095860-9085742-9086063-909119
0-9099559-

Considerações da Banca Examinadora:

Conforme recurso 9093572, o enunciado foi elaborado com falta de dados.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 05/10/2020 15:30:38



COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

Em relação ao exercício profissional da enfermagem, a Resolução do Cofen 311/2007, que dispõe sobre a reformulação do Código de
Ética dos Profissionais de Enfermagem no capítulo I - seção I, da relações com pessoa, família e coletividade, determina alguns
artigos que estão diretamente relacionados ao envolvimento do paciente na assistência de Enfermagem. Relacione as colunas e em
seguida assinale a alternativa com a sequência correta.
(1) Art.17
(2) Art.18
(3) Art.20
(   ) respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar decisões sobre

a  sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar.
(   ) prestar adequadas informações à pessoa, familia e coletividade a respeito de seus direitos, riscos, benefícios e intercorrências

acerca da assistência de enfermagem.
(   ) colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e

intercorrências acerca de seu estado de saúde e tratamento.
a) 1 - 3 - 2
b) 2 - 3 - 1
c) 3 - 1 - 2
d) 2 - 1 - 3

Alternativa correta: *

Resolução:

Art.17  -  prestar  adequadas  informações  à  pessoa,  familia  e  coletividade  a  respeito  de  seus  direitos,  riscos,  benefícios  e
intercorrências acerca da assistência de enfermagem.
Art.18 -  respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar decisões
sobre a  sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar.
Art.20 -  colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos,  riscos,
benefícios e intercorrências acerca de seu estado de saúde e tratamento.

TOTAL DE RECURSOS: 148

PROTOCOLOS:9080558-9086736-9080962-9080219-9091941-9081935-9090856-9089017-9085530-9098288
-9087283-9083668-9094167-9085754-9083449-9080033-9082490-9094186-9082558-9084702-9104992-9081
553-9084023-9082113-9082260-9087311-9091645-9101902-9084003-9101579-9082311-9090813-9083226-9
095375-9085238-9089852-9080075-9084610-9086495-9099858-9080046-9088251-9094905-9081709-90822
62-9088712-9101335-9083479-9085286-9093911-9082869-9081147-9094777-9079739-9091926-9080959-90
84165-9082916-9079863-9096181-9087552-9094067-9083752-9085020-9095618-9097647-9081805-909751
2-9099008-9097811-9081951-9103688-9104499-9090927-9096004-9100831-9081245-9080635-9088738-908
3114-9104271-9079628-9091001-9091948-9093247-9081162-9091716-9080703-9096893-9088168-9082154-
9087907-9082445-9080950-9080961-9083207-9090348-9083309-9084339-9083856-9087834-9079818-9098
622-9084920-9099828-9083711-9083978-9090656-9090967-9099788-9086719-9087661-9089037-9082367-9
085341-9082131-9085278-9100680-9082400-9084820-9080925-9096764-9098485-9086540-9088501-90846
17-9089321-9089840-9084266-9088648-9097920-9096978-9080461-9081196-9096612-9082439-9082501-90
87804-9088249-9089531-9090916-9098711-9093170-9097448-9085742-9083343-9090273-9099559-

Considerações da Banca Examinadora:

Conforme recurso 9080558, os artigos citados na questão foram revogados pelo COFEN.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM
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Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 05/10/2020 15:31:05
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

Quais são os medicamentos que estimulam a atividade do Sistema Nervoso Central (SNC)?

a) Secobarbital e Hidrato de Cloral.
b) Oxicodoma e Sulfato de Morfina.
c) Pemolina e Sulfato de Anfetamina.
d) Dipirona e Diazepam.

Alternativa correta: C

Resolução:

São medicamentos que estimulam a atividade do Sistema Nervoso Central Pemolina e Sulfato de Anfetamina

TOTAL DE RECURSOS: 63

PROTOCOLOS:9083668-9098288-9094167-9090856-9083449-9081862-9080033-9084834-9094186-9089934
-9104992-9081553-9080558-9084086-9091941-9081162-9082113-9082260-9094699-9084003-9101579-9090
813-9083226-9095375-9085238-9085762-9089852-9080075-9082300-9084610-9086495-9080046-9088251-9
088712-9082869-9090558-9079863-9093911-9095219-9087552-9097647-9095044-9091640-9087804-90976
34-9090927-9091001-9104271-9082927-9086562-9084339-9087283-9094288-9099788-9091318-9089037-90
98485-9085278-9082977-9086540-9080461-9089531-9085742-

Considerações da Banca Examinadora:

A morfina e a oxicodona atuam no SNC como depressoras, elas não possuem ação estimulante e sim
analgésica.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 15:25:16
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

Como são classificados os Opiáceos?

a) Naturais, artificiais, geneticamente modificados.
b) Naturais, semissintéticos, sintéticos.
c) Gerais, controlados, artificiais.
d) Naturais, artificiais, sintéticos.

Alternativa correta: B

Resolução:

Os opiáceos são classificados como naturais, semissintéticos e sintéticos.

TOTAL DE RECURSOS: 15

PROTOCOLOS:9093911-9095219-9100012-9090927-9104271-9085969-9089243-9093247-9082113-9083668
-9088983-9091722-9084920-9082501-9086724-

Considerações da Banca Examinadora:

As palavras OPIÓIDES e OPIÁCEOS são sinônimas de dogras com mesma matéria prima e princípio ativo, o
que diferencia uma da outra é sua classificação como natural, semisintética e sintética como citado na
questão.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 15:25:43
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

De acordo com a classificação dos Opioides/Opiáceos, correlacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência
correta.
(1) Naturais
(2) Semissintéticos
(3) Sintéticos
(   ) Ópio, Morfina, Codeína, Tebaína.
(   ) Metadona, Meperidina, Petidina, Fentanil.
(   ) Heroína, Oxicodona, Hidrocodona, Oximorfona.
a) 1 - 2 - 3
b) 3 - 2 - 1
c) 1 - 3 - 2
d) 2 - 1 - 3

Alternativa correta: C

Resolução:

Opiáceos/Opioides naturais: Ópio, Morfina, Codeína, Tebaína
Opiáceos/Opioides Semissintéticos: Heroína, Oxicodona, Hidrocodona, Oximorfona
Opiáceos/Opioides Sintéticos: Metadona, Meperidina, Petidina, Fentanil

TOTAL DE RECURSOS: 35

PROTOCOLOS:9090856-9085324-9082869-9090558-9082800-9095219-9096181-9094777-9099008-9097811
-9082230-9087804-9100831-9083664-9083268-9081553-9081162-9083071-9082241-9087907-9089736-9100
957-9098622-9082305-9080393-9084949-9087661-9093886-9081935-9082131-9084820-9088648-9097920-9
087283-9081446-

Considerações da Banca Examinadora:

O termo OPIÓIDE é a sétima palavra citada no enunciado.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 15:26:03
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

Considerando o protocolo das nove certezas na administração de medicamentos, marque V para verdadeiro e F para falso. Em
seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.
(   ) Usuário certo
(   ) Hora certa
(   ) Orientação ao paciente
(   ) Compatibilidade medicamentosa
(   ) O direito do paciente em recusar a medicação
a) V - V - F - V - F
b) V - V - V - V - V
c) V - F - F - V - V
d) V - F - F - V - F

Alternativa correta: B

Resolução:

Considerando o protocolo das nove certezas na administração de medicamentos, todas as alternativas são verdadeiras.

TOTAL DE RECURSOS: 80

PROTOCOLOS:9079872-9083479-9088527-9080005-9081935-9089323-9083668-9082300-9093911-9085286
-9085324-9082800-9079863-9094777-9084165-9094067-9085020-9095618-9082020-9086495-9097512-9082
230-9087137-9089823-9103688-9089758-9090927-9096004-9080635-9081773-9088738-9081358-9083664-9
104271-9095931-9083815-9083268-9093247-9091716-9082241-9091948-9089736-9083071-9088983-90875
05-9082154-9090775-9089506-9087834-9085413-9097151-9079818-9082305-9084920-9099828-9090656-90
83943-9093886-9087661-9083449-9085341-9099788-9089037-9084266-9100680-9084617-9096764-908932
1-9097920-9088648-9089474-9084231-9081196-9090916-9087283-9086016-9082501-9098711-9101025-909
9559-

Considerações da Banca Examinadora:

Conforme parecer técnico do COREN SC 033/2017 houve uma atualização no protocolo das nove certezas na
administração de medicamentos.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 15:26:26
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

Segundo a ANVISA, qual a definição de interação medicamentosa?

a) É uma resposta farmacológica ou clínica à administração de uma combinação de medicamentos, diferente dos efeitos de dois
agentes administrados individualmente.

b) É uma reacão indesejada do organismo à administração de determinada droga.
c) É a combinação de dois ou mais medicamentos.
d) É uma incompatibilidade farmacológica.

Alternativa correta: A

Resolução:

Segundo a ANVISA,  interação medicamentosa é uma resposta farmacológica ou clínica à administração de uma combinação de
medicamentos, diferente dos efeitos de dois agentes administrados individualmente.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9087661-

Considerações da Banca Examinadora:

Segundo a ANVISA a definição de interação medicamentosa é a apontada pela BANCA como correta.

A combinação de dois ou mais medicamentos (letra C) é um dos tipos de interação medicamentosa e não a
sua definição.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 15:26:43



Página 1 de 1

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

Quais vacinas são contraindicadas para gestantes?

a) Tríplice Bacteriana, Dupla Adulto.
b) Hepatite B, Meningocócica B.
c) Pneumocócicas, Hepatite B.
d) Tríplice Viral, Dengue.

Alternativa correta: D

Resolução:

As vacinas contraindicadas para gestantes são a Triplice Viral e a Dengue, as outras são indicadas, algumas no calendário vacinal e
outras conforme a necessidade.

TOTAL DE RECURSOS: 45

PROTOCOLOS:9080211-9085530-9098288-9087283-9083668-9094167-9080033-9082490-9094186-9104992
-9081553-9080558-9084743-9091941-9082113-9082260-9084003-9101579-9090813-9083226-9095375-9085
238-9085762-9089852-9088251-9081147-9079522-9093911-9087552-9097647-9095044-9097634-9082688-9
091001-9104271-9096893-9094288-9083943-9095931-9091318-9085278-9080461-9089531-9082439-90857
42-

Considerações da Banca Examinadora:

De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunização a vacina da dengue é contraindicada para gestantes. A
vacina contra dengue existe desde 2015 só não faz parte do Programa Nacional de Imunização.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 15:27:13
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

A vacina de Febre Amarela é feita por qual via de administração e qual é a sua dosagem?

a) Intramuscular - 0,5 ml.
b) Intramuscular - 1 ml.
c) Subcutânea - 0,5  ml.
d) Subcutânea - 1 ml.

Alternativa correta: C

Resolução:

A vacina de Febre Amarela é feita por via subcutânea, e sua dosagem é de 0,5ml.

TOTAL DE RECURSOS: 3

PROTOCOLOS:9079530-9083623-9088648-

Considerações da Banca Examinadora:

Conforme preconiza o Ministério da Saúde a via de administração da vacina de Febre Amarela é
exclusivamente SC.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 15:27:29
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Enfermagem

Enunciado:

A Diálise Peritoneal (DP) é realizada com a infusão por gravidade de solução salina, contendo dextrose na cavidade peritoneal através
de um cateter flexível de silicone conhecido como " Cateter de Tenckhoff", através de um sistema chamado
a) difusão e ultrafiltração.
b) ultrafiltração e infusão.
c) infiltração e drenagem.
d) difusão e infusão.

Alternativa correta: A

Resolução:

 Diálise Peritoneal (DP) é realizada com a infusão por gravidade de solução salina, contendo dextrose na cavidade peritoneal através
de um cateter flexível de silicone conhecido como " Cateter de Tenckhoff", através de um sistema chamado difusão e ultrainfiltração.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9079909-

Considerações da Banca Examinadora:

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

Parecer: RECURSO NÃO ANALISADO

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 15:23:32
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletricidade

Enunciado:

Os componentes de um sistema elétrico predial como tomadas, interruptores e outros dispositivos são representados através de
símbolos
a) num diagrama unifilar.
b) num mapa de conexões.
c) num diagrama em blocos.
d) numa planta de instalação elétrica.

Alternativa correta: *

Resolução:

A planta ou plano de uma instalação elétrica é utilizada para localizar os componenetes do sistema elétrico do prédio.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9079705-

Considerações da Banca Examinadora:

Dentro das alternativas apresentadas, a alternativa "a" também responde à questão. Os componentes de um
sistema elétrico predial como tomadas, interruptores e outros dispositivos são representados através de
símbolos no diagrama unifilar e numa planta de instalação elétrica.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 02/10/2020 15:40:43
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletricidade

Enunciado:

Complete a frase abaixo e assinale a alternativa com a sequência correta.
Usa-se ________________ para simplificar uma rede em termos de _________.
a) a lei de Ohm - carga..
b) a lei de Faraday - potência.
c) o teorema de Norton - correntes.
d) o teorema de Thévenin - potência.

Alternativa correta: C

Resolução:

O teorema de Norton é usado para simplificar uma rede, em termos de correntes.

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9084172-9088693-

Considerações da Banca Examinadora:

De acordo com GUSSOW, Milton. Eletricidade básica. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. o Teorema de
Norton é usado para simplificar uma rede, em termos de correntes. A Lei de Ohm relaciona a resistência,
corrente e tensão do circuito.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:43:48
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletricidade

Enunciado:

Quanto à ocorrência de falta de uma fase em uma instalação industrial, pode-se afirmar que

a) pode danificar os motores em funcionamento na
instalação,  independentemente  da  ligação  em
estrela  ou  em  triângulo.

b) pode danificar os motores em funcionamento na
instalação ligados em estrela, mas não afeta os
motores ligados em triângulo.

c) pode danificar os motores em funcionamento na
instalação ligados em triângulo, mas não afeta os
motores ligados em estrela.

d) não  afeta  os  motores  em  funcionamento  na
instalação.

Alternativa correta: A

Resolução:

A ocorrência de falta  de uma fase em uma instalação industrial  pode danificar os motores em funcionamento na instalação,
independentemente da ligação em estrela ou em triângulo.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9100607-

Considerações da Banca Examinadora:

Conforme MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais: de acordo com a norma brasileira NBR
5419:2015. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018, a ausência de uma fase nas instalações elétricas industriais
pode trazer sérias consequências aos motores em operação independente do sistema de ligação. E conforme
trecho do mesmo autor citado pelo candidato: "Porém, nessas circunstâncias há um grande desequilíbrio de
corrente circulando no estator da máquina e, consequentemente, aparecerá um forte componente de
sequência negativa, afetando termicamente o rotor" , como consequência da falta de fase.

 

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:40:58
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletricidade

Enunciado:

Avalie as informações abaixo quanto aos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas:

I Os sistemas de para-raios, quando bem dimensionados, são capazes de proteger as edificações e seus equipamentos eletrônicos
sensíveis a tensões induzidas.

II Mesmo com o dimensionamento adequado e correta instalação, o sistema de proteção contra descargas atmosféricas diretas não
garante uma proteção de 100%.

III Os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas diretas são instalados a fim de repelir a incidência de raios.
 
Está correto o que se afirma em 
a) II
b) III
c) I e II
d) I e III

Alternativa correta: A

Resolução:

I errada - Os sistemas de para-raios mesmo bem dimensionados
não  são  capazes  de  proteger  os  equipamentos  eletrônicos
sensíveis a tensões induzidas.
III errada - Os sistemas são instalados a fim de interceptar raios
e direcionál-os à terra, e não de repelir.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9101704-

Considerações da Banca Examinadora:

Conforme Creder, Hélio. Instalações elétricas. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018, o Sistema de Para-raios e
Aterramento não protege equipamentos eletrônicos sensíveis contra tensões induzidas.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:41:27
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletricidade

Enunciado:

Qual acúmulo de carga teremos em um determinado ponto com a passagem de uma corrente com intensidade de 2,5 A durante 2,5
minutos?
a) 6,25 C.
b) 375 C.
c) 500 C.
d) 625 C.

Alternativa correta: B

Resolução:

2,5 minutos = 150 segundos.
I = Q/T
Q = T x I = 150 x 2,5 = 375 C.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9079903-

Considerações da Banca Examinadora:

O cálculo do acúmulo de carga é feito utilizando-se o tempo em segundos. Logo 2,5 minutos representam
150 segundos, a forma de representar o tempo está correta.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:41:47
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletricidade

Enunciado:

Para o diagrama de forças apresentado, qual contator realiza a ligação do motor em triângulo?

a) F7

b) K1

c) K2

d) K3

Alternativa correta: D

Resolução:

No diagrama de forças apresentado, K1 é o contator principal, K2 faz a ligação em estrela, e K3 faz a ligação em triângulo.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9101704-

Considerações da Banca Examinadora:

Conforme mostra a figura, o acionamento de K2 fecha o circuito em estrela curto-circuitando os terminais do
motor, e o fechamento de K3 realiza a ligação em triângulo.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:42:04
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletricidade

Enunciado:

A maioria das subestações são dotadas de uma camada de brita cuja espessura pode variar entre 10 e 20 cm. Qual a finalidade dessa
camada de brita?
a) Preservar a umidade do solo.
b) Eliminar a tensão de contato.
c) Reduzir as tensões de passo.
d) Diminuir a ressistividade aparente do solo.

Alternativa correta: *

Resolução:

Uma camada de brita entre 10 e 20 cm melhora o nível de isolamento do operador em relação ao solo, reduzindo, portanto, as
tensões perigosas de passo.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9080035-

Considerações da Banca Examinadora:

Dentro das alternativas apresentadas, a alternativa "a" e "c" respondem à questão. A utilização de uma
camada de brita cuja espessura pode variar entre 10 e 20 cm, melhora o nível de isolamento do operador em
relação ao solo, reduzindo as tensões perigosas de passo, e também preserva a umidade do solo.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 02/10/2020 15:42:33
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletricidade

Enunciado:

Para um motor do ciclo OTTO e que utiliza como combustível gás natural, podemos afirmar que

a) possui maior rendimento térmico em relação a um motor de ciclo diesel.
b) é desejável que o combustível possua um elevado número de octano.
c) o número de cetano deve ser o mais elevado possível.
d) possui rendimento acima de 52%.

Alternativa correta: B

Resolução:

O parâmetro que caracteriza a resistência à ignição por compressão é o número de octano, sendo desejável para o combustível do
ciclo OTTO um elevado número de octano.

TOTAL DE RECURSOS: 3

PROTOCOLOS:9090989-9079993-9079705-

Considerações da Banca Examinadora:

O assunto da  questão faz parte do conteúdo programático 2.2.4.1 Usinas de geração industrial pag. 738 e
741, BIBLIOGRAFIA: MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais: de acordo com a norma
brasileira NBR 5419:2015. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. O parâmetro que caracteriza a resistência à
ignição por compressão é o número de octano, sendo desejado para o combustível do ciclo Otto um elevado
número de octano. O número de cetano refere-se ao combustível diesel que não é utilizado no ciclo Otto.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:42:47
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletricidade

Enunciado:

Os filtros são uma classe de circuitos projetados para possuir características específicas de seletividade de frequência. Assinale a
alternativa que indica corretamente as classe dos filtros.
a) Passa-faixa, passa-médias, passa-altas e passa-baixas
b) Passa-baixas, passa-médias, passa-altas e rejeita-faixa
c) Passa-altas, passa-baixas, rejeita-baixas e rejeita-altas
d) Passa-baixas, passa-altas, passa-faixa e rejeita-faixa

Alternativa correta: D

Resolução:

Os  fi ltros  permitem  a  passagem  de  certas
frequências  sem  qualquer  alteração  (banda  de
passagem)  e  rejeita  outras  (banda  de  rejeição),
portanto  são  reconhecidas  as  seguintes  classes:
passa-baixas, passa-altas, passa-faixa e rejeita-faixa.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9079903-

Considerações da Banca Examinadora:

O assunto abordado na questão se encontra no conteúdo programático 2.2.2.1 Resposta em Frequência,
Filtros e Ressonância pag. 294.
.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:43:07
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletricidade

Enunciado:

Quais características devem possuir os eletrodos de aterramento em um sistema de aterramento TN-S?

a) Haste de alumínio e diâmetro nominal de 3/4".
b) Haste de cobre e comprimeto mínimo de 1,5m .
c) Haste de alumínio e diâmetro nominal mínimo de 1/2"
d) Haste de aço cobreado e comprimento mínimo de 2 metros.

Alternativa correta: D

Resolução:

Deve ser empregado, em um sistema de aterramento TN-S, haste de aço cobreado, comprimento mínimo de 2,0m e diâmetro nominal
mínimo de 3/4".

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9092278-

Considerações da Banca Examinadora:

O conteúdo programático contempla em 2.2.3.1 Aterramento de Instalções em Baixa tensão e Entrada de
energia elétrica nos prédios de Baixa Tensão.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:43:24
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Eletricidade

Enunciado:

Assinale a alternativa que não apresenta uma parte básica de um motor de indução trifásico.

a) Ventilador
b) Enrolamento
c) Eixo
d) Entreferro

Alternativa correta: *

Resolução:

Ventilador, enrolamento e eixo são partes básicas de um motor; o entreferro é uma das partes que constitui os transformadores.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9087262-

Considerações da Banca Examinadora:

Dentro das alternativas apresentadas, a alternativa "a" também responde à questão.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 02/10/2020 15:40:20
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Informática

Enunciado:

No português estruturado abaixo, observe as variáveis declaradas e depois marque a alternativa correta.

              
a) As variáveis D e F são locais.
b) As variáveis D e F são globais.
c) A variável D é local e a variável F é global.
d) A variável D é global e a variável F é local.

Alternativa correta: D

Resolução:

A variável declarada no início do programa é global, e as declaradas dentro das estruturas são denominadas
locais.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9094671-

Considerações da Banca Examinadora:

A questão não se refere às estruturas de seleção, repetição ou a qualquer outra forma de manipulação de
valores. De acordo com o enunciado, o candidato observa a declaração e atribuição de valores às variáveis e
o local no corpo do português estruturado onde foram declaradas para saber se são globais ou locais.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:51:21
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Informática

Enunciado:

Um administrador de redes precisa verificar as configurações das interfaces de um servidor Linux, tais como endereço IP das
interfaces, máscara de rede, endereço MAC, número de pacotes enviados e recebidos. Qual o comando adequado para obter essas
informações?
a) ifconfig
b) netstat -r
c) uname -a
d) traceroute

Alternativa correta: A

Resolução:

O comando ifconfig mostra as informações das interfaces de rede, como endereço IP das interfaces, máscara de rede, endereço MAC,
número de pacotes enviados e recebidos, entre outros.

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9079852-9093792-

Considerações da Banca Examinadora:

De acordo com o enunciado, o usuário deseja saber as informações básicas de uma interface de rede e não
as tabelas de roteamento. Portanto, o comando ifconfig sem nenhum argumento é a resposta correta.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:51:41
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Informática

Enunciado:

Os sistemas de arquivos na família UNIX incluem o diretório raiz e um número de subdiretórios. Dois são de grande importância, o
primeiro contém os comandos necessários  para a  operação mínima do sistema;  e  o  segundo,  os  arquivos de configuração e
inicialização críticos. Esses diretórios são conhecidos, respectivamente, por
a) /lib e /bin.
b) /bin e /etc.
c) /boot e /lib.
d) /etc e /boot.

Alternativa correta: B

Resolução:

O diretório /bin contém os comandos necessários para a operação mínima do sistema, e o diretório /etc os arquivos de configuração e
inicialização críticos.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9100055-

Considerações da Banca Examinadora:

A explicação da afirmação que o /bin contém os comandos necessários para a operação mínima do sistema, 
se dá pois o /bin contém os binários de comando de usuário essenciais e ele contém os comandos que são
necessários quando nenhum outro sistema de arquivos está montado, desta forma, este diretório engloba os
comandos necessários para operação mínima do sistema.

A explicação dos termos "inicialização críticos" se dá pois os arquivos de configuração para carregadores de
boot devem ser colocados em /etc, o carregador de boot GRUB lê seus arquivos de configuração antes de
inicializar, em /boot. Mas por ser um arquivo de configuração deve estar em /etc, e não em /boot, o que se
resolve através de um link simbólico. Desta forma, se explica porque o enunciado da questão contempla a
afirmação "arquivos de configuração e inicialização críticos", pois o diretório participa do processo crítico de
inicialização.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:52:08
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Informática

Enunciado:

Relacione as colunas quanto às estruturas do PHP . Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

(1) Função
(2) Operadores
(3) Estruturas de controle
(   ) Fundamentais para testar se determinada expressão é verdadeira.
(   ) Poupam a tarefa de repetição de determinado código.
(   ) Informam ao PHP o que deve ser executado.
a) 1 - 2 - 3
b) 2 - 3 - 1
c) 3 - 1 - 2
d) 2 - 1 - 3

Alternativa correta: C

Resolução:

Funções em PHP poupam a tarefa de repetição de determinado código; operadores informam ao PHP o que
deve ser executado; estruturas de controle são fundamentais para testar se determinada expressão é
verdadeira.

TOTAL DE RECURSOS: 3

PROTOCOLOS:9083839-9100055-9100248-

Considerações da Banca Examinadora:

A questão abrange os operadores, funções e estruturas de controle de uma maneira geral, não especifica
tipos de cada uma das estruturas. Sendo assim, não há dúbia interpretação para as alternativas.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:52:30
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Informática

Enunciado:

Assinale a alternativa que apresenta uma das funções do syslog.

a) Descentraliza o registro em log para uma rede.
b) Não permite ordenação de mensagens por fonte e importância.
c) Permite o controle dos administradores do processo de registro de log.
d) Faz com que os programadores sejam obrigados a gravar todas as operações em arquivos de log.

Alternativa correta: C

Resolução:

São duas as funções importantes do syslog: facilitar o trabalho dos programadores, liberando-os da
mecânica de gravação de arquivos de log e permitir o controle dos administradores , através do registro em
log.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9096782-

Considerações da Banca Examinadora:

A questão solicita uma das funções do syslog, sistema de arquivos que mostram as informações de log do
servidor. O candidato mostrou funções adicionais de pacotes que podem ser instalados em algumas versões
Linux. Em nenhum momento a questão indicou uma distribuição Linux para ser analisada. Portanto, a
questão será mantida.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:52:50
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Informática

Enunciado:

A sargento A.Souza, programadora da seção de informática da EEAR, criou o diagrama da figura abaixo, que representa um
algoritmo. O que esse algoritmo faz?
a) Exibe todos o números menores que 10.

b) Exibe os números pares menores que 10.

c) Exibe os números ímpares menores que 10.

d) Exibe o número 0 e o valor da variável X é 2.

Alternativa correta: D

Resolução:

A variável X está sendo inicializada com 0, é impresso o número 0 e a variável recebe o número 2.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9100055-

Considerações da Banca Examinadora:

De acordo com a estrutura montada, X recebe o valor 0, que é impresso logo em seguida. Após a verificação
do valor de X, soma-se 2 a esse valor, ou seja, X passa ser igual a 2 e a estrutura é finalizada. Não há uma
estrutura de repetição para que os pares menores que 10 possam ser exibidos.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 15:50:58
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Laboratório

Enunciado:

Um exame que apresenta aglutinina positiva para anti-A e negativa para anti-B caracteriza o grupo sanguíneo

a) AB.
b) A.
c) B.
d) O.

Alternativa correta: *

Resolução:

A aglutinina anti-A positiva e anti-B negativa caracteriza o tipo A. O grupo sanguíneo AB apresenta aglutinina anti-A e anti-B
positivas. O grupo B é caracterizado pela aglutinina negativa anti-A e a aglutinina anti-B positiva. O grupo sanguíneo O tem
aglutinina anti-A e anti-B negativas.

TOTAL DE RECURSOS: 8

PROTOCOLOS:9083376-9093902-9080993-9085687-9089541-9080014-9081601-9084941-

Considerações da Banca Examinadora:

O RECURSO PROCEDE.

Em resposta aos recursos impetrados pelos candidados: 9089541 e 9084941.

Leia-se o enunciado da seguinte forma: Um exame que apresenta aglutinação positiva com soro anti-A e
negativa com soro anti-B caracteriza o grupo sanguíneo. Entende-se anti-A e anti-B como os reagentes
utilizados no exame de tipagem sanguínea. Portanto, se não tivesse ocorrido erro no enunciado, a
alternativa correta "b" seria mantida.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 05/10/2020 13:51:10
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Laboratório

Enunciado:

Preencha a lacuna abaixo e marque a alternativa correta.
Em muitos casos, antes que se tenha suspeitado da _______________, é o hemograma que orienta os exames para o diagnóstico da
doença, tão sugestiva é a eosinofilia em curso.
a) malária
b) balantidiose
c) tricomoníase
d) esquistossomose

Alternativa correta: D

Resolução:

A esquistossomose é uma doença que cursa com aumento do número de eosinófilos, principalmente em áreas endêmicas. Malária,
balantidiose e tricomoníase são diagnosticadas através da evidenciação do parasito em amostra biológica, não concorrendo com
eosinofilia sugestiva.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9087900-

Considerações da Banca Examinadora:

Em resposta ao recurso impetrado pelo candidados 9087900.

Malária, balantidiose e tricomoníase: No decurso destas, a eosinofilia sanguínea podem ocorrer de forma
inconstante, embora seja característica pertinente ao hemograma.

Somente a estrongiloidíase é comparável à esquistossomose como causa eosinofilogênica.

No caso da esquistossomose, a eosinofilia é tão pronunciada que o hemograma sugere o diagnóstico da
doença, em muitos casos, antes que se tenha suspeitado da mesma por outros sinais clínicos, que se tenha
detectado o Schistosoma mansoni por pesquisa de ovos nas fezes ou por métodos indiretos imunológicos.
Enquanto na malária, balantidiose e tricomoníase, sintomas diferentes da eosinofilia encaminham o
diagnóstico que é finalizado através de métodos parasitológicos específicos.

Segundo à referência utilizada pelo candidato que pleiteou o recurso, há uma citação que reafirma a
resposta correta da questão: "Às  agressões  teciduais  motivadas  por helmintos  estão  associadas,  muito 
mais  comumente,  eosinofilias  sangüíneas  expressivas  e  acentuadas."

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 13:51:39
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Laboratório

Enunciado:

Com relação à pesquisa de sangue oculto nas fezes, assinale a alternativa que não constitui uma recomendação dada aos pacientes.

a) Não escovar os dentes por quatro dias antes da coleta.
b) Suspender o uso de aspirina e medicamentos que contenham ferro.
c) Fazer dieta de quatro dias, sem ingestão de carnes.
d) Fazer jejum de 12 horas antes da coleta

Alternativa correta: D

Resolução:

Não é necessário o jejum antes de coletar as fezes. O jejum geralmente é feito antes da coleta sanguínea e tem por finalidade as
dosagens bioquímicas, imunológicas e hormonais.
Em virtude de a escovação poder desencadear sangramentos gengivais, há a recomendação de não escovar os dentes por quatro dias
antes da coleta. Esse sangue é deglutido, positivando o exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes.
A aspirina é um medicamento que deixa o sangue mais fluido, o que pode desencadear sangramentos em vários sítios, inclusive no
reto e ânus, positivando o exame de pesquisa de sangue oculto por interferência medicamentosa. Medicamentos que contenham ferro
também interferem no exame.
As carnes mal-assadas podem conter quantidades suficientes de sangue animal, gerando assim um resultado positivo para a pesquisa
de sangue oculto quando eliminado nas fezes.

TOTAL DE RECURSOS: 6

PROTOCOLOS:9080993-9085687-9087900-9089541-9083376-9081601-

Considerações da Banca Examinadora:

Resposta aos recursos impetrados pelos candidados 9080993, 9087900,  9083376 e  9081601.

A recomendação dada aos pacientes de não escovar os dentes por quatro dias antes da coleta encontra-se na
página 78 do livro Colheita de material para exames de laboratório. São Paulo: Editora Atheneu, 1998. 
MOURA, Roberto A. de Almeida.

A recomendação para a realização da pesquisa de sangue oculto nas fezes é de que se evite sangramento
gengival, o que pode ser conseguido deixando de escovar os dentes por quatro dias antes da coleta.

Não é necessário jejum antes da coleta de fezes, visto que, o jejum é realizado exclusivamente em coletas sanguíneas.
Portanto, conforme solicitado pelo enunciado, a alternativa D é a única que não constitui uma recomendação dada
aos pacientes que fazem a pesquisa de sangue oculto nas fezes.

 

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 13:51:59
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Laboratório

Enunciado:

Os cilindros são formados nos túbulos dos néfrons a partir de proteínas, formando um gel incolor e transparente. Nas doenças renais,
eles podem estar presentes em grande quantidade e sob várias formas. São cilindros que aparecem nas doenças glomerulares e
tubulares, assim como na doença túbulo-intersticial e na rejeição de aloenxerto renal. Acompanham a pielonefrite, infecções virais e
intoxicação crônica pelo chumbo.
A descrição acima corresponde a qual tipo de cilindro ?
a) Céreo.
b) Hialino.
c) Granuloso.
d) Mioglobina.

Alternativa correta: C

Resolução:

Cilindro de mioglobina - aparece na mioglobinúria após lesão muscular aguda.
Cilindro céreo - aparece na inflamação e degeneração tubular, em pacientes com insuficiência renal crônica.
Cilindro hialino - aparece nas doenças renais e, transitoriamente, após exercício, nos estados febris, na insuficiência cardíaca crônica
e no tratamento com diuréticos. 

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9095732-9084941-

Considerações da Banca Examinadora:

OS RECURSOS NÃO PROCEDEM.

Em resposta aos candidatos 9095732 e 9084941, apenas os cilindros granulosos acompanham infecções
virais e intoxicação crônica pelo chumbo.Portanto a única alternativa que justifica plenamente o enunciado é
a letra C- granuloso.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 13:50:05
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Obras

Enunciado:

Para execução de telhados, é possível o uso de diversos tipos de telhas de diferentes materiais. Assinale a alternativa que não indica
um tipo de telha.
a) Canal.
b) Marselha.
c) Tipo Plan.
d) Americana.

Alternativa correta: *

Resolução:

Entre os modelos comercializados, a americana não é um tipo de telha.

TOTAL DE RECURSOS: 5

PROTOCOLOS:9081775-9088253-9097014-9090523-9095921-

Considerações da Banca Examinadora:

Após análise, a banca examinadora avaliou que os recursos procedem. Todas as alternativas indicam um tipo
de tellha,como a questão era para assinalar a alternativa que NÃO indicasse um tipo de telha, não existe
opção correta.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 02/10/2020 16:01:51
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Obras

Enunciado:

Quanto à instalação de gás liquefeito do petróleo (GLP), assinale a alternativa correta.

a) Com exceção dos fogões e aquecedores domésticos de consumo até 6 kg/h, todos os aparelhos de utilização de GLP devem ter
chaminé.

b) Deve-se instalar os cilindros no máximo a 1,50m de tomadas, interruptores ou qualquer aparelho que possa provocar centelha ou
chama.

c) A utilização de chaminés é facultativa para qualquer aparelho de utilização de GLP, tendo em vista ser somente utilizado em
residências.

d) Todos os aparelhos de utilização do GLP devem ter chaminés. Tolera-se o uso de fogões e aquecedores domésticos de consumo
até 6 kg/h se instalado em ambiente bem ventilado.

Alternativa correta: *

Resolução:

a) Somente é tolerado o uso de fogões e aquecedores domésticos de consumo até 6 kg/h sem chaminé se o ambiente for bem
ventilado.
b) A instalação de cilindros deve se dar no mínimo a 1,50m de tomadas, interruptores ou qualquer aparelho que possa provocar
centelha ou chama.
c) A utilização de chaminés não é facultativa a qualquer aparelho de utilização de GLP nem o uso de GLP é somente residencial.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9084387-

Considerações da Banca Examinadora:

Após análise, a banca examinadora concluiu que o recurso procede. As alternativas (A) e (D) estão corretas,
com base no item 6.5.5 do edital a questão deverá ser anulada.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 02/10/2020 16:02:06
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Obras

Enunciado:

No circuito apresentado abaixo, determine a intensidade da corrente I1.

                 
V = 100 v
R1 = R3 = 5 Ω
R2 = R4 = 15Ω
Considerar duas casas decimais.
a) 8,57A

 b) 7,36A
c) 5,71A
d) 2,50A

Alternativa correta: B

Resolução:

Série: R3 + R4 = 5 + 15 = 20Ω
Paralelo: 1/R = (1/15) + (1/20) = 8,57Ω
Série: R1 + R = 5,00 + 8,57 = 13,57Ω
I = V / R
I1 = 100 / 13,57 = 7,36A

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9083549-

Considerações da Banca Examinadora:

Após análise, a banca examinadora avaliou que o recurso NÃO procede. Conforme descrito na alternativa
(B), a intensidade correta é 7,36 A.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 16:02:25
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Obras

Enunciado:

A rede de distribuição primária e secundária de energia elétrica normalmente é trifásica, no entanto as ligações aos consumidores
podem ser monofásicas, bifásicas ou trifásicas dependendo da carga. Com isso, pode-se determinar que, em um projeto no qual a
necessidade é de 5kW de carga, o sistema será
a) bifásico (2 condutores).
b) bifásico (3 condutores).
c) monofásico (2 condutores).
d) trifásico (3 ou 4 condutores).

Alternativa correta: B

Resolução:

As cargas são separadas da seguinte maneira: até 4kW = Monofásico (2 condutores); entre 4 e 8kW = Bifásico (3 condutores); maior
que 8kW = Trifásico (3 ou 4 condutores). Logo, se o solicitado é de 5kW, a ligação ao consumidor deve ser bifásica com 3 condutores.

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9097014-9090523-

Considerações da Banca Examinadora:

Após anásile, a banca examinadora avaliou que o recurso NÃO procede. Com base no  CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO: 2.6.4.1 - Introdução às instalações elétricas de luz e força em baixa tensão. Pág. 8, um
projeto com 5 KW exige uma rede bifásica com 3 condutores, conforme descrito na alterniva (B).

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 16:02:47
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Obras

Enunciado:

Ao realizar o ensaio de resistência à abrasão de um agregado, é medida a capacidade
a) viscoelástica do agregado.
b) de resistência mecânica do agregado.
c) do agregado de manter suas características naturais de campo.
d) que tem o agregado de não se alterar quando manuseado.

Alternativa correta: D

Resolução:

A resistência à abrasão mede a capacidade que tem o agregado de não se alterar quando manuseado: carregamento, basculamento,
estocagem.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9090537-

Considerações da Banca Examinadora:

Após análise, a banca examinadora avaliou que o recurso NÃO procede. Conforme CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO: 2.6.1.1 - Materiais de construção, volume 1,Pág. 85, a resistência a abrasão refere-se ao
desgaste do agregado quando MANUSEADO, tornando a alternativa (D) a unica opção correta.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 16:03:03
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Obras

Enunciado:

Após a conclusão da instalação de água fria, é realizado o ensaio de estanqueidade da instalação. Esse ensaio é executado mantendo
a instalação cheia de água. Esse procedimento é realizado com qual finalidade?
a) Verificar se o material utilizado na instalação possui resistência suficiente para manter a instalação em perfeito funcionamento.
b) Comprovar que a instalação está em perfeitas condições e não apresentará problemas futuros.
c) Testar a instalação para aguentar cargas superiores ao previsto em projeto.
d) Manter a instalação em condições normais de uso.

Alternativa correta: *

Resolução:

O ensaio de estanqueidade deve ser realizado após a conclusão da instalação de água fria, com a instalação totalmente cheia de
água, pois assim as peças de utilização estarão sob condições normais de uso.

TOTAL DE RECURSOS: 2

PROTOCOLOS:9088253-9084387-

Considerações da Banca Examinadora:

Após análise, a banca examinadora avaliou que os recursos PROCEDEM. Conforme item 6.5.5 do edital, a
questão deverá ser anulada caso tenha mais de uma opção correta. Referente ao teste de estanqueidade, a
questão apresenta as opções (B) e (D)  como alternativas corretas.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 02/10/2020 16:03:21
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Obras

Enunciado:

Algumas coberturas de lajes, de acordo com o projeto construtivo, preveem calhas horizontais que por sua vez possuem seus
condutores verticais. A norma prevê um diâmetro mínimo para esses condutores, que é de
a) 50 mm.
b) 70 mm.
c) 75 mm.
d) 100 mm.

Alternativa correta: B

Resolução:

O diâmetro interno mínimo dos tubos verticais é de 70 mm.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9084387-

Considerações da Banca Examinadora:

Após análise, a banca examinadora avaliou que o recurso NÃO procede, conforme CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO: 2.6.3.1  "Instalações hidráulicas e sanitárias" volume 5, pág.289, o diâmetro mínino dos
tubos verticais é de 70 mm, confirmando a alternativa (B) como única opção correta.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 02/10/2020 16:03:33
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Obras

Enunciado:

Com relação à Norma Brasileira de Acessibilidade, coloque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com
a sequência correta.
(   ) A porta de eixo vertical deve abrir para o lado interno do sanitário ou boxe.
(   ) O acionamento da válvula de descarga deve estar a uma altura máxima de 1,50m, sendo proibido o uso de sensores eletrônicos

ou dispositivos equivalentes para acioná-la.
(   ) Nos chuveiros, quando se quer misturar as águas quente e fria com o emprego de registro de pressão, este deve ser acionado

por alavanca com curso de no máximo meia volta.
(   ) Os sanitários, banheiros e vestiários acessíveis devem possuir entrada independente, possibilitando que a pessoa com deficiência

possa utilizar a instalação acompanhada de uma pessoa do sexo oposto.
a) V - V - F - F
b) F - F - V - V
c) V - V - V - F
d) F - F - V - V

Alternativa correta: *

Resolução:

(FALSO) Na primeira afirmativa, a resposta correta seria para o lado externo, quando a porta instalada for do tipo de eixo vertical.
(FALSO)  A  segunda  afirmativa  apresentou  dois  erros.  O  correto  é  a  altura  máxima  de  1,00  m,  e  o  acionamento  deve  ser
preferencialmente por sensores eletrônicos ou dispositivos equivalentes.

TOTAL DE RECURSOS: 12

PROTOCOLOS:9083789-9097349-9087913-9083151-9090537-9089090-9104363-9081433-9097014-9090523
-9089861-9095921-

Considerações da Banca Examinadora:

Após análise, a banca examinadora chegou a conclusão que os recursos procedem. Com base no item 6.5.5
do edital, a questão deverá ser anulada, pois existem duas alternativas corretas.

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ ANULADA

Em: 02/10/2020 16:01:33
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Radiologia

Enunciado:

As imagens de Ressonância Magnética são afetadas de várias maneiras, podendo muitas vezes inutilizar os exames devido a baixa
qualidade das imagens, ou até mesmo impossibilidade de análise da anatomia em questão. Dentre os principais artefatos de imagem
por Ressonância Magnética, podemos indicar
a) artefato de “dobra de imagem”, artefato de movimento, espessura de corte.
b) ruído eletrônico, artefato de fluxo, artefato de movimeto, largura de banda de leitura.
c) ruído eletrônico, artefato de suscetibilidade magnética, artefato de movimento.
d) ruído eletrônico, artefato de “dobra de imagem”, tempo de repetição, matriz.

Alternativa correta: C

Resolução:

Os principais artefatos de imagem por Ressonância Magnética são o ruído eletrônico, o de “dobra de imagem”, de movimento, de
fluxo, de suscetibilidade magnética, de desvio químico, excitação cruzada, ausência de homogeneidade do campo, mapeamento
incorreto de fase e de zebra. 

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9089822-

Considerações da Banca Examinadora:

Permanece a alternativa "C" do caderno de questões como correta,houve apenas um equívoco na
contracapa.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 13:55:45
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Radiologia

Enunciado:

 Qual a incidência que melhor visualiza a articulação esternoclavicular do lado inferior?

a) OAD de esterno.
b) Perfil de esterno.
c) OAD e OAE das articulações esternoclaviculares.
d) PA e perfil direito das articulações esternoclaviculares.

Alternativa correta: C

Resolução:

As  OAD e  OAE demonstram a  separação  das  articulações  ou  outra  patologia  das  articulações  esternoclaviculares  e  melhor
visualização da articulação esternoclavicular do lado inferior.
 

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9092484-

Considerações da Banca Examinadora:

Embora no enunciado o termo “incidência” não está descrito no plural e a resposta correta cita duas
incidências,não significa prejuízo no entendimento da questão e tão pouco conflito na resposta. Pois a
alternativa cita uma incidência de cada lado, trata-se de estrutura em par. Permanecendo assim a
alternativa C.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 13:56:08
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Radiologia

Enunciado:

Assinale a alternativa incorreta em relação a incidência de punho.

a) Na realização das incidências em flexão aguda do cotovelo (método de Jones), o raio central incidirá perpendicularmente ao
receptor de imagem e ao úmero para a visualização do úmero distal e; deverá incidir perpendicularmente ao antebraço para a
visualização do antebraço proximal.

b) A incidência tangencial inferossuperior (método de Gaynor- Hart) é realizada com o paciente fazendo uma hiperextensão do
punho a ser radiografado.

c) A incidência tangencial para “ponte do carpo” deve ser realizada com a superfície dorsal da mão do paciente apoiada no receptor
de imagem.

d) A incidência em PA com desvio radial do punho é comumente usada na rotina de pesquisa de fratura no osso escafoide.

Alternativa correta: A

Resolução:

São demonstradas fraturas dos ossos do carpo no lado ulnar do punho, especialmente o semilunar, o piramidal, pisiforme e hamato. 
 

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9083565-

Considerações da Banca Examinadora:

O Gabarito será alterado, a resposta correta é a letra "A".

Parecer: OS RECURSOS PROCEDEM

Decisão: O GABARITO SERÁ ALTERADO

Em: 05/10/2020 13:56:27
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Radiologia

Enunciado:

Para a realização de radiografia das costelas, é necessário saber a localização do traumatismo e/ou queixa do paciente, determinando
assim qual região das costelas deve ser radiografada. Com relação à conduta que se deve ter quando o paciente indica a região
abaixo do diafragma como sendo o local de sua queixa. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa
com a sequência correta.
(   ) Executar a radiografia com o paciente deitado.
(   ) Prender a respiração, realizando a exposição no momento da expiração.
(   ) Executar a radiografia com o paciente em posição ereta, caso ele consiga ficar de pé ou sentado.
(   ) Pedir para prender a respiração, realizando a exposição no momento da inspiração.
a) V – F – V – F
b) F – F – V – V
c) V – V – V – F
d) V – V – F – F

Alternativa correta: D

Resolução:

Ao realizar uma radiografia das costelas quando a queixa do paciente se localiza abaixo do diafragma, deve-se executar a radiografia
com o paciente deitado, pedir para prender a respiração, realizando a exposição no momento da expiração e selecionar um nível de
KV médio.
 

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9084060-

Considerações da Banca Examinadora:

Observemos o enunciado no que diz: “Com relação à conduta que se deve ter quando o paciente
indica a região abaixo do diafragma...”. O próprio BONTRAGER: Kenneth L.;John P.Manual Prático de Técnicas e
Posicionamento Radiográfico. 8 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015 cita que: Acima do diafragma, a posição ereta é
preferível (se a condição do paciente permitir) e, abaixo do diafragma, a posição supina. Permanecendo
assim a alternativa D.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 13:56:47
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COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ADMISSÃO E SELEÇÃO
EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2021

ANÁLISE DAS FIFQ DOS CANDIDATOS
DISCIPLINA: Radiologia

Enunciado:

Assinale a alternativa que não é contraindicação ao uso do meio de contraste iodado

a) Mieloma múltiplo.
b) Perfuração de víscera.
c) Doença hepática ou renal grave.
d) Insuficiência cardíaca congestiva.

Alternativa correta: B

Resolução:

A perfuração de víscera não é contraindicação para o meio de contraste iodado, sim para o Sulfato de Bário.

TOTAL DE RECURSOS: 1

PROTOCOLOS:9081419-

Considerações da Banca Examinadora:

O sulfato de bário é uma substância pulverizada semelhante ao giz, extremamente insolúvel em água e
outras sustâncias aquosas, sendo assim o bário é capaz de escapar para a cavidade peritoneal, como através
de uma víscera perfurada. É utilizado nas seriografias do trato digestivo. O sulfato de bário não pode, sob
nenhuma circunstância ser injetado na corrente sanguínea, pois este não é diluído no plasma sanguíneo.É
administrado via oral ou em enemas.

Os contrastes iodados são hidrossolúveis e administrados por via intravenosa.

Considerando as diferenças como por exemplo; as vias de administração e composição dos meios de
contraste, a alternativa B permanece como correta, uma vez que a indicação para cada meio de contraste e
a contraindicação são distintas.

Parecer: OS RECURSOS NÃO PROCEDEM

Decisão: A QUESTÃO SERÁ MANTIDA

Em: 05/10/2020 13:55:18
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