
COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 
FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES  

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 
CONCURSO: CFS B 1_2/2012 – Grupos I, II e BCT 

FOLHA 
01/01 

Questão  : 01 04 03 
Código da prova: 02 04 06 
Questão  : 01 04 03 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

Código da prova: 07-BCT 08-BCT 09-BCT

 A questão 01 do código 02 (01 do código 07-BCT) que corresponde à questão 04 do código 04 (04 
do código 08-BCT) e a questão 03 do código 06 (03 do código 09-BCT) teve sua formulação questionada 
pelo(s) candidato(s): 
 

Nº de Inscrição: 2050771 2031567    

Quanto à organização dos parágrafos do texto, marque a alternativa com a afirmação incorreta. 

a) O autor expôs, em cada parágrafo, uma explicação diferente para a expressão chorar lágrimas de 
crocodilo. 

b) O primeiro e o segundo parágrafos poderiam se juntar, uma vez que trazem o mesmo fato 
histórico que explica o crocodilo chorar após devorar alguém. 

c) No primeiro parágrafo, há apresentação do assunto ao leitor. 
d) Há parágrafo no texto com mais de uma informação. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B 

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:  
O texto Falsa tristeza é informativo e tem como objetivo dar três explicações da origem da 

expressão “chorar lágrimas de crocodilo”. Para isso, o autor o divide em três parágrafos, cada um 
contendo uma das explicações para essa origem. Conforme Garcia (1985, p. 203-204), “parágrafo é uma 
unidade de composição constituída por um ou mais de um período em que se desenvolve determinada 
ideia central ou nuclear a que se agregam outras, secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido e 
logicamente decorrentes dela”. No primeiro parágrafo, além de informar a primeira explicação para a 
origem (linhas 4 a 9), ele dá outras duas informações: o significado da expressão (“manifestar 
cinicamente uma falsa tristeza” – linha 2) e a indicação de que há “pelo menos três explicações 
diferentes” para a origem de tal expressão (linha 3). Essas duas últimas informações têm a função de 
introduzir o assunto ao leitor e oferecer-lhe conhecimentos prévios. Só depois dessas informações, ocorre 
o desenvolvimento da primeira explicação da origem (“primeira hipótese” – linha 4). Esse recurso foi 
empregado por se tratar do primeiro parágrafo do texto, o que não foi necessário nos outros parágrafos, 
que contêm as outras duas hipóteses para a origem (lendária – segundo parágrafo; científica – terceiro 
parágrafo).  

Referência: 
GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. 12ª ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1985.  

CONCLUSÃO: o recurso não procede. 

DECISÃO: A questão será mantida. 
 



COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 
FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES  

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 
CONCURSO: CFS B 1_2/2012 – Grupos I, II e BCT 

FOLHA 
01/01 

Questão  : 02 03 04 
Código da prova: 02 04 06 
Questão  : 02 03 04 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

Código da prova: 07-BCT 08-BCT 09-BCT

 A questão 02 do código 02 (02 do código 07-BCT) que corresponde à questão 03 do código 04 (03 
do código 08-BCT) e a questão 04 do código 06 (04 do código 09-BCT) teve sua formulação questionada 
pelo(s) candidato(s): 
 

Nº de Inscrição: 2160714 2037153 2120505 2041257 2030657 
 2120009     

De acordo com o texto, atribui-se o significado de falsa tristeza à expressão chorar lágrimas de 
crocodilo, porque 

a) o choro desse animal está relacionado à satisfação dele, não à tristeza. 
b) o crocodilo, sendo irracional, não consegue demonstrar mágoa ao chorar. 
c) apenas seres humanos têm capacidade de sentirem-se realmente tristes. 
d) o crocodilo imita os cínicos, assemelhando-se a eles. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A 

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:  
O texto oferece três explicações para a origem da expressão “chorar lágrimas de crocodilo”. A 

terceira, segundo o texto, é a mais provável de todas (linha 13). De acordo com ela, o crocodilo, quando 
mastiga suas vítimas, comprime as glândulas lacrimais, expelindo lágrimas. Portanto, estas, nesse caso, 
têm causas fisiológicas, e não emotivas, por isso o animal citado não chora, visto que chorar, conforme o 
dicionário Houaiss (2010, p. 474), significa “deixar correr lágrimas de dor física, tristeza e emoção”. 
Quando se afirma que o ser humano está chorando lágrimas de crocodilo, está se fazendo menção à 
mesma reação fisiológica desse animal, ou seja, afirma-se que o indivíduo está sendo cínico, pois suas 
lágrimas não são ocasionadas por emoção. Nesse sentido, não se pode afirmar que o crocodilo imita os 
cínicos, assemelhando-se a eles, conforme o que foi asseverado na alternativa D, uma vez que esse 
animal não tem a intenção de imitar o ser humano. Ao contrário, é este que se comporta como aquele. 

Importa ressaltar que o texto não é um poema, por isso ele não é formado por versos, mas sim por 
linhas que formam parágrafos. 

 
 
 
 
 

CONCLUSÃO: o recurso não procede. 

DECISÃO: A questão será mantida. 
 



COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 
FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES  

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 
CONCURSO: CFS B 1_2/2012 – Grupos I, II e BCT 

FOLHA 
01/01 

Questão  : 03 02 01 
Código da prova: 02 04 06 
Questão  : 03 02 01 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

Código da prova: 07-BCT 08-BCT 09-BCT

 A questão 03 do código 02 (03 do código 07-BCT) que corresponde à questão 02 do código 04 (02 
do código 08-BCT) e a questão 01 do código 06 (01 do código 09-BCT) teve sua formulação questionada 
pelo(s) candidato(s): 
 

Nº de Inscrição: 2040246     

Para a origem da expressão chorar lágrimas de crocodilo, o autor apresenta 

a) opiniões semelhantes, de autores de mesma época. 
b) explicações diferentes, de autorias distintas. 
c) três explicações totalmente científicas. 
d) três lendas que a exemplificam. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B 

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:  
O texto “Falsa tristeza” é informativo e propõe-se a dar explicações a respeito da origem da 

expressão “chorar lágrimas de crocodilo”. Para isso, aponta três hipóteses: a primeira atribuída ao 
historiador romano, Plínio; a segunda, originada de uma lenda medieval; a terceira, à ciência. Dessa 
forma, a alternativa B está correta, uma vez que, tanto as três explicações quanto a sua autoria, são 
distintas. A questão não se refere ao significado da expressão citada, mas a sua origem, o que está 
claramente exposto nas três primeiras linhas do texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO: o recurso não procede. 

DECISÃO: A questão será mantida. 
 



COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 
FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES  

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 
CONCURSO: CFS B 1_2/2012 – Grupos I, II e BCT 

FOLHA 
01/01 

Questão  : 04 01 02 
Código da prova: 02 04 06 
Questão  : 04 01 02 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

Código da prova: 07-BCT 08-BCT 09-BCT

 A questão 04 do código 02 (04 do código 07-BCT) que corresponde à questão 01 do código 04 (01 
do código 08-BCT) e a questão 02 do código 06 (02 do código 09-BCT) teve sua formulação questionada 
pelo(s) candidato(s): 
 

Nº de Inscrição: 2060015     

Para introduzir cada uma das três explicações, o texto apresenta um recurso linguístico que se 
assemelha ao destacado na alternativa: 

a) Habituou-se apenas a boas leituras. Isso se evidenciava em suas redações. 
b) Há enchentes que castigam cidades inteiras. Muitos governos não conseguem evitar os 

alagamentos. 
c) Fui ver o Carnaval no Rio de Janeiro. A Cidade Maravilhosa foi dominada pela alegria.  
d) Dois motivos justificaram a tragédia: o primeiro foi o nervosismo de todos e o segundo, a 

negligência de alguns. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D 

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:  
Em todas as frases, foram empregados recursos coesivos. Segundo Fávero (1995), há vários tipos de 

coesão. Na primeira alternativa, ocorre a coesão referencial por substituição, pois o pronome “Isso” 
substituiu a oração anterior. Em B, ocorre coesão referencial sinonímica, porque o sinônimo 
“alagamentos” substituiu o termo “enchentes”. Já, em C, empregou-se a coesão referencial por meio de 
uma expressão nominal definida (“A Cidade Maravilhosa”), cujo referente é “Rio de Janeiro”. Em D, há 
coesão sequencial temporal por meio de “expressões que assinalam a ordenação ou continuação 
temporal”. (FÁVERO, 1995, p. 34), pois são apresentados dois motivos para a tragédia numa sequência 
de ordem e tempo: primeiro foi o “nervosismo”; segundo, a “negligência de alguns”.  

A questão parte do princípio de que no texto foram empregados diversos recursos linguísticos 
(elementos de coesão) e pede que se identifique, nas alternativas, um recurso semelhante ao que foi usado 
no texto para introduzir cada uma das explicações. Na linha 04, aparece o termo “primeiro”; na linha 10, 
o termo “segundo”; na linha 13, o termo “terceira”. Na alternativa D, foi empregado o mesmo tipo de 
recurso linguístico presente no texto: coesão sequencial temporal (“primeiro” e “segundo”). 

Referência 
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1995. 

 

CONCLUSÃO: o recurso não procede. 

DECISÃO: A questão será mantida. 
 



COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 
FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES  

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 
CONCURSO: CFS B 1_2/2012 – Grupos I, II e BCT 

FOLHA 
01/01 

Questão  : 11 16 12 
Código da prova: 02 04 06 
Questão  : 11 16 12 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

Código da prova: 07-BCT 08-BCT 09-BCT

 A questão 11 do código 02 (11 do código 07-BCT) que corresponde à questão 16 do código 04 (16 
do código 08-BCT) e a questão 12 do código 06 (12 do código 09-BCT) teve sua formulação questionada 
pelo(s) candidato(s): 
 

Nº de Inscrição: 2040364 2040817    

Assinale a alternativa incorreta em relação à classificação do predicado. 

a) O choro parecia um desabafo. (Predicado nominal) 
b) Maria fez-se pálida com o incidente. (Predicado verbal) 
c) Os colegas consideram Paulo inteligente. (Predicado verbo-nominal) 
d) Os bancários terminaram o trabalho aliviados. (Predicado verbo-nominal) 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: b 

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:  
Na frase “Maria fez-se pálida com o incidente”, o predicado não é verbal, pois a forma verbal “fez-

se” é pronominal e tem o sentido de “tornar-se”, indicando a mudança de estado do sujeito. Sendo assim, 
no contexto em que ele aparece, devemos classificá-lo como verbo de ligação, já que sua função é ligar o 
sujeito (“Maria”) ao predicativo (“pálida”). Em outras palavras, ele, como verbo de ligação, não pode ser 
o núcleo da frase, já que não é um verbo nocional. Quando o predicado constitui-se de verbo de ligação e 
predicativo, classifica-se como predicado nominal (aquele cujo núcleo é nome – termo que indica 
característica ou estado), e não verbal, como está classificado entre parênteses. 

Ainda que o predicado da frase fosse verbo-nominal, como sugere o candidato (o que não 
corresponde à classificação correta), a alternativa B continuaria sendo a resposta da questão, pois a 
classificação entre parênteses seria também incorreta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO: o recurso não procede. 

DECISÃO: A questão será mantida. 
 

 



COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 
FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES  

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 
CONCURSO: CFS B 1_2/2012 – Grupos I, II e BCT 

FOLHA 
01/01 

Questão  : 15 09 20 
Código da prova: 02 04 06 
Questão  : 15 09 20 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

Código da prova: 07-BCT 08-BCT 09-BCT

 A questão 15 do código 02 (15 do código 07-BCT) que corresponde à questão 09 do código 04 (09 
do código 08-BCT) e a questão 20 do código 06 (20 do código 09-BCT) teve sua formulação questionada 
pelo(s) candidato(s): 
 

2021066 2032285 2036269 2036597 2035107 
2020670 2036152 2031668 2021173 2050369 
2035377 2160714 2120685 2050153 2061134 
2050771 2032464 2041257 2120665 2080923 
2120179 2050678 2033988 2021322 2033020 
2036547 2035595 2032484 2037092 2020836 
2060015 2037560 2050174 2031207 2030134 
2031073 2020193 2020105 2040178 2030657 

Nº de Inscrição: 

2030008 2030063    

A forma incorreta do superlativo absoluto sintético do adjetivo encontra-se em qual alternativa? 

a) ágil – agilíssimo 
b) amargo – amaríssimo 
c) antigo – antiquíssimo 
d) simples – simplicíssimo 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A 

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:  
A única forma do superlativo absoluto sintético do adjetivo “ágil”, apontada nas gramáticas 

sugeridas na bibliografia do Concurso, é “agílimo”, bem como nas gramáticas de Sacconi (2001, p. 
179) e Cegalla  (2001, p. 163) e no dicionário Michaelis. Porém, os dicionários  Aurélio e Houaiss 
registram as duas formas: “agílimo” e “agilíssimo”. Portanto, o recurso procede. 

Referências:  
SACCONI, L. A. Nossa Gramática: teoria e prática. São Paulo: Atual Editora, 2001.  
CEGALLA, D. P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia editora 
Nacional, 2001. 
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. 
Michaelis: Moderno dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia Melhoramentos, 
1998. 

CONCLUSÃO: o recurso procede. 

DECISÃO: 

A questão será anulada, conforme item 6.3.6 das Instruções Específicas do Exame de 
Admissão ao CFS 1-2/2012 (Modalidade “B”) (Portaria DEPENS nº 126-T/DE-2, de 14 
março de 2011). 

 



COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 
FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES  

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 
CONCURSO: CFS B 1_2/2012 – Grupos I, II e BCT 

FOLHA 
01/01 

Questão  : 25 07 11 
Código da prova: 02 04 06 
Questão  : 25 07 11 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

Código da prova: 07-BCT 08-BCT 09-BCT

 A questão 25 do código 02 (25 do código 07-BCT) que corresponde à questão 07 do código 04 (07 
do código 08-BCT) e a questão 11 do código 06 (11 do código 09-BCT) teve sua formulação questionada 
pelo(s) candidato(s): 
 

Nº de Inscrição: 2036597     

Estão grafadas corretamente todas as palavras em 

a) analisar, quisesse, invalidez. 
b) prazeroso, freiada, azuleijo. 
c) pequenês, calabreza, obsessão. 
d) adolescência, excessão, chuchu. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A 

CONSIDERAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA:  
Os dicionários de Língua Portuguesa, inclusive o VOLP (Vocabulário Ortográfico da Língua 

Portuguesa), não registram a grafia do substantivo “excessão” (com dois SS), originado da palavra 
“excesso”, como sugere o candidato. Outros substantivos que vêm da mesma raiz “excesso” (do latim 
“excessu”) são “excessividade”, “excessivismo”, todos com o sentido de “exagero”, “demasia”. Portanto, 
a grafia correta e única da palavra em questão é com X, C, Ç, ou seja, “exceção”. Além disso, 
semanticamente, as palavras “exceção” e “excesso” são antagônicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO: o recurso não procede. 

DECISÃO: A questão será mantida. 
 

 


