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COMANDO DA AERONÁUTICA 

EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS 
(EAOT 2010) 

ESPECIALIDADE: MAGISTÉRIO LÍNGUA INGLESA 
 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
1 – Este caderno contém 01 (um) tema para Redação, 01 (uma) prova de Língua Portuguesa composta de 

20 (vinte) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 20 (vinte) e 01 (uma) prova de Especialidade 
composta de 40 (quarenta) questões objetivas numeradas de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta). Confira se 
todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade, solicite ao fiscal 
de prova a substituição deste caderno. 

2 – Verifique se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões 
conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidas em seu Cartão de Resposta. 

3 – Não se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autorização do Chefe de Setor.  
4 – A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o 

preenchimento do Cartão de Resposta. 
5 – Assine o Cartão de Resposta e assinale as respostas, corretamente e sem rasuras, com caneta azul ou 

preta. 
6 – Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas após decorridas 2 (duas) horas 

depois do início das provas. O Caderno de Questões só poderá ser levado pelo candidato que 
permanecer no recinto até o horário determinado oficialmente para o término da prova. 

7 – A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no Cartão de 
Resposta poderá implicar a anulação da sua prova. 

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS) 

DATA EVENTO 
até 27/11/2009 Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios. 

até 02/12/2009 Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ) na página do 
CIAAR, na Internet, (até às 15h do último dia de recurso – horário de Brasília). 

até 23/12/2009 Divulgação dos gabaritos oficiais e dos pareceres individuais sobre as FIFQ.  
até 30/12/2009 Divulgação individual da correção das Redações. 

até 06/01/2010 Preenchimento do formulário de recurso para a Prova de Redação na página do CIAAR, 
na Internet, (até às 15h do último dia de recurso – horário de Brasília).  

até 26/01/2010 

Divulgação da relação nominal de candidatos com os resultados obtidos nas provas 
escritas dos Exames de Escolaridade e Conhecimentos Especializados com suas 
respectivas médias, contendo a classificação provisória daqueles que obtiveram 
aproveitamento. 

22/02/2010 Concentração Intermediária e entrega de títulos, das 9h às 11h. (Horário Local). 
 
 
 
 
 

VERSÃO 

A 
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REDAÇÃO  
 
 

INSTRUÇÕES 
 

-  Leia o tema a seguir e desenvolva uma redação dissertativo/argumentativa. 
-  A prova de Redação deverá conter no mínimo 80 (oitenta) palavras, em letra legível, a respeito do tema 

fornecido; 
-  À redação fora do tema proposto será atribuído o grau 0 (zero); 
-  À redação com menos de 80 (oitenta) palavras será deduzido da nota atribuída 1 (um) décimo por palavra 

faltante, até o limite de 70 (setenta) palavras. 
-  Consideram-se palavras todas aquelas pertencentes às classe gramaticais da Língua Portuguesa. 
 
Será atribuída a nota 0 (zero) ao texto: 
-  Fora do tipo ou tema proposto; 
-  Que não estiver em prosa; 
-  Com número inferior a 70 (setenta) palavras; 
-  Que apresentar marcas que permitam a identificação do autor; 
-  Escrito de forma completamente ilegível ou cuja caligrafia impeça a compreensão do sentido global do 

texto; 
-  Escrito a lápis ou com caneta que não seja de tinta preta ou azul. 
-  Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato limitarse a 

uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas. 
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TEMA DA REDAÇÃO 
 

Estudante vai à Justiça após perder vaga de cota para negros em universidade 
Tatiana Oliveira, que cursava pedagogia na UFSM, se declara parda. 
UFSM diz que ela não preenche condições para cota de afrobrasileiro. 

 
 A estudante Tatiana Oliveira, de 22 anos, que ingressou neste ano no curso de pedagogia da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) por meio de programa de vagas destinadas a afrodescendentes, 
teve sua matrícula cancelada na semana passada, um mês após o início das aulas. Uma comissão da 
universidade deu um parecer de que ela não preenche as condições exigidas pelo programa de cotas. “Fiz o que 
o edital pedia: uma declaração de próprio punho de que sou descendente de afrobrasileiro. Eu sou parda. Não 
agi de má-fé”, afirma ela, cuja mãe é branca e o pai, pardo. Marli Dalchum, advogada da estudante, diz que na 
próxima terça-feira (14) vai ingressar com ação na Justiça Federal, com pedido de liminar, para que Tatiana 
retorne imediatamente a assistir aulas na UFSM. 

 De acordo com o pró-reitor de graduação da universidade, Jorge Luiz da Cunha, todas as matrículas 
feitas por meio dos programas de cotas são revisadas com cuidado. No caso das 220 vagas (11% do total 
oferecido no vestibular) para afrobrasileiros, o estudante é submetido a uma entrevista, com a presença de 
representantes de movimentos negros, em que são feitas três perguntas: se ele se considera afrobrasileiro; se já 
foi discriminado por pertencer a esse grupo e em que outras vezes o estudante se reconheceu como preto ou 
pardo.  

 De acordo com Tatiana, o parecer diz que “a candidata se autodeclarou parda sem, entretanto, saber 
explicar o porquê de tal declaração, reconhecendo-se mais clara que alguns de seus colegas e familiares”. 
Segundo o pró-reitor de graduação da UFSM, na entrevista, a estudante afirmou que a primeira vez que ela se 
reconheceu como parda foi no vestibular. Tatiana também relatou nunca ter sofrido preconceito relacionado à 
sua cor. 

 “Não é uma questão genealógica. (A vaga) é para afrobrasileiro, para aqueles que se consideram 
discriminados ou têm dificuldade de acesso à escola”, diz Jorge Cunha, acrescentando que, neste ano, 22 
matrículas dos programas de cotas, para estudantes de escola pública, deficientes e afrodescendentes, foram 
canceladas. 

 A advogada de Tatiana rebate: “Ela reside numa das vilas mais pobres de Santa Maria, a mãe dela está 
desempregada. Ela não apresenta condições socioeconômicas. A avó dela é descendente de escravos”. Tatiana 
tem esperanças de reaver a vaga. “Vamos entrar com a liminar na Justiça o quanto antes porque estou perdendo 
aula”, lamentou a estudante.  

http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL1083720-5604,00-
ESTUDANTE+VAI+A+JUSTICA+APOS+PERDER+VAGA+DE+COTA+PARA+NEGROS+EM+UNIVERSIDAD.html 

 
 Com base nas informações do texto acima e em outras de seu conhecimento, redija um texto 

dissertativo, no qual você apresente, com argumentos coerentes, seu ponto de vista a respeito da cota 
para afrodescentes. 
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RASCUNHO – REDAÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 

Texto 1 
 

Volta do bom selvagem 
A escolha do pobre Vanuatu como o país mais feliz  

reabre a questão: o que é felicidade? 
 

Okky de Sousa 
 

 Desde tempos remotos os pensadores tentam definir o que é felicidade. Para o filósofo grego Aristóteles, 
felicidade seria a manifestação da alma diante de uma vida virtuosa. Na semana passada, a ONG inglesa 
The New Economics Foundation contribuiu para esse debate com a divulgação de uma pesquisa que traz o 
ranking dos países onde as populações são mais felizes. O resultado é surpreendente. Seriam os 
americanos, donos da nação mais rica do planeta, os mais felizes? Nada disso. Os Estados Unidos ocupam 
um modestíssimo 150.º lugar na classificação. Que tal os italianos, sempre alegres, amantes da boa comida 
e da boa música? Não passam do 66.º lugar. Os brasileiros aparecem um pouquinho melhor na lista: 63.º 
posto. Segundo a pesquisa, feliz de verdade é o povo de Vanuatu, um pequeno arquipélago do Pacífico 
Sul, agraciado com o primeiro lugar na lista. Vanuatu é um país com 210.000 habitantes que vivem 
basicamente da agricultura de subsistência – colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água 
potável de qualidade. Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos 
a cada 1.000 nascimentos, o dobro do índice brasileiro.  

 A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explica pelos critérios usados na 
pesquisa, que levam em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos 
ambientais causados pelo homem em cada país. Como os vanuatuenses se satisfazem com muito pouco, 
não sabem o que é sociedade de consumo nem sacrificam o meio ambiente para produzir riquezas, 
acabaram levando a taça. A definição da ONG inglesa para felicidade, portanto, remete à figura romântica 
do "bom selvagem" criada pelo filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, que viveu no século XVIII. 
Rousseau enunciou que "o homem é originalmente bom até ser corrompido pela sociedade". Para a New 
Economics Foundation, o dito continua valendo. Os critérios utilizados na pesquisa produziram outras 
excrescências na lista de nações com população mais feliz. Entre os dez primeiros postos estão a 
Colômbia, país conflagrado por uma guerra civil e pelo narcotráfico, e Cuba, onde a população não tem o 
que comer e vive oprimida pela ditadura geriátrica de Fidel Castro.  

 A pesquisa da ONG inglesa surge na esteira de um burburinho provocado atualmente nos meios 
acadêmicos pelos adeptos da chamada psicologia positiva, cujo objetivo é justamente permitir às pessoas a 
conquista da felicidade. Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard e a da 
Pensilvânia pregam uma inversão nas técnicas tradicionais de terapia. Eles induzem seus pacientes a 
enxergar a si próprios não como um redemoinho de desejos frustrados e violências reprimidas, como 
ensinou Freud, mas como um repositório de forças positivas e virtudes potenciais capazes de abrir as 
portas para a felicidade. "Durante muitos anos só os falsos gurus da auto-ajuda escreveram sobre a 
felicidade. Queremos dar consistência e respeitabilidade a esse tema", diz o psicólogo Tal Ben-Shahar, 
que ministra o curso de psicologia positiva em Harvard.  

 Mas, afinal, o que a psicologia positiva entende por felicidade? Não se trata de uma pergunta fácil. 
"Felicidade é conhecer o melhor de nós mesmos" é uma resposta frequente. "As pessoas felizes em geral 
são casadas, cultivam muitas amizades e têm vida social intensa", tenta identificar o psicólogo americano 
Martin Seligman, autor do livro Felicidade Autêntica, já lançado no Brasil. Nenhuma resposta consegue 
contornar o fato de que felicidade é um conceito abstrato que provavelmente não tem correspondência no 
mundo real. Ser feliz significa viver isento de contratempos, o que só parece possível na visão que os 
religiosos têm do paraíso. "Momentos felizes são efeitos colaterais positivos da vida", define Adam 
Phillips, um dos mais conceituados psicanalistas ingleses da atualidade. "Mas o sujeito que se encaixasse 
no perfil ideal dos manuais de busca da felicidade seria um perfeito idiota", ele completa. Para saber o que 
é felicidade, só mesmo perguntando aos nativos de Vanuatu.  

 http://www.adur-rj.org.br/5com/pop-up/volta_bom_selvagem.htm 
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Questão 01 
 Assinale a alternativa que apresenta um tema NÃO mencionado no texto 1. 
(A) Definição do que seja felicidade. 
(B) Técnica de como obter a felicidade. 
(C) Pesquisas diversas sobre felicidade. 
(D) Confronto de opiniões sobre felicidade. 
 
Questão 02 
 Todas as alternativas abaixo apresentam motivos da felicidade dos vanuatuenses, EXCETO 
(A) adoção de psicologia positiva diante de situações adversas. 
(B) simplicidade em relação à maneira de viver. 
(C) ausência de uma organização social que prioriza o consumo. 
(D) preservação do meio ambiente para produzir riquezas. 
 
Questão 03 
 Assinale a alternativa em que ocorre uma opinião do autor do texto 1. 
(A) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explica...” 
(B) “...enunciou que ‘o homem é originalmente bom até ser corrompido pela sociedade.’’’ 
(C) “Os critérios utilizados na pesquisa produziram outras excrescências na lista de nações...” 
(D) "Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos..." 
 
Questão 04 
 “Entre os dez primeiros postos estão a Colômbia, país conflagrado por uma guerra civil e pelo 

narcotráfico, e Cuba, onde a população não tem o que comer e vive oprimida pela ditadura 
geriátrica de Fidel Castro.” 

 
 Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre o fragmento acima. Em seguida, 

indique a alternativa com a sequência correta. 
 

(   ) Os sujeitos da forma verbal estão são Colômbia e Cuba.  
(   ) O elemento o é pronome demonstrativo. 
(   ) O verbo viver requer complemento, pois é verbo transitivo.  
(   ) A expressão oprimida tem função de predicativo do sujeito. 

 
(A) F – F – V – F. 
(B) V – F – F – V.  
(C) F – V – V – F. 
(D) V – V – F – V.  
 
Questão 05 
 “Como os vanuatuenses se satisfazem com muito pouco, não sabem o que é sociedade de consumo 

nem sacrificam o meio ambiente para produzir riquezas, acabaram levando a taça.” 
 
 A relação lógico-semântica estabelecida pelo conectivo destacado é a de 
(A) comparação. 
(B) causa. 
(C) consecução. 
(D) conformidade. 
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Questão 06 
 Assinale a alternativa cuja expressão destacada NÃO desempenha função de agente da passiva. 
(A) “A classificação [...] no topo do ranking dos países mais felizes se explica pelos critérios usados na 

pesquisa...” 
(B) “...expectativa de vida, bem-estar e extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 
(C) “Rousseau enunciou que "o homem é originalmente bom até ser corrompido pela sociedade".” 
(D) “...remete à figura romântica do "bom selvagem" criada pelo filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau...” 
 
Questão 07 
 Em “’Felicidade é conhecer o melhor de nós mesmos...’", a expressão destacada é uma oração 

subordinada substantiva 
(A) objetiva direta reduzida de infinitivo. 
(B) subjetiva reduzida de infinitivo. 
(C) completiva nominal reduzida de infinitivo. 
(D) predicativa reduzida de infinitivo. 
 
Questão 08 
 “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explica pelos critérios 

usados na pesquisa, que levam em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e 
extensão dos danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

 
 Substituindo as formas verbais destacadas pelas do futuro do pretérito do indicativo e do pretérito 

imperfeito do subjuntivo, respectivamente, obteríamos a seguinte reescrita do período: 
 
(A) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explicará pelos critérios usados 

na pesquisa, que levariam em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos 
danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

(B) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explicou pelos critérios usados 
na pesquisa, que levassem em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos 
danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

(C) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explicaria pelos critérios usados 
na pesquisa, que levassem em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos 
danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

(D) “A classificação de Vanuatu no topo do ranking dos países mais felizes se explicasse pelos critérios 
usados na pesquisa, que levou em conta apenas três fatores: expectativa de vida, bem-estar e extensão dos 
danos ambientais causados pelo homem em cada país.” 

 
Questão 09 
 Assinale a alternativa em que o elemento a é pronome demonstrativo. 
(A) “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard e a da Pensilvânia...” 
(B) “Eles induzem seus pacientes a enxergar a si próprios não como um redemoinho de desejos...” 
(C) “Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos a cada 1.000...” 
(D) “Queremos dar consistência e respeitabilidade a esse tema", diz o psicólogo Tal Ben-Shahar...” 
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Questão 10 
 Relacione as colunas de acordo com o número de dígrafos encontrados nas palavras. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números poderão ser utilizados 
mais de uma vez e outros poderão não ser utilizados. 

 
1 dígrafo 
2 dígrafos 
3 dígrafos 
 
(   ) excrescência 
(   ) encaixasse 
(   ) inhame 
(   ) corrompido 
(   ) extensão 
(   ) pouquinho 
(   ) correspondência 

 
(A) 2 – 1 – 2 – 2 – 2 – 1 – 3. 
(B) 3 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2. 
(C) 3 – 3 – 1 – 1 – 2 – 1 – 2. 
(D) 2 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2 – 3. 
 
Questão 11 
 Relacione as colunas de acordo com o número de letras e o respectivo número de fonemas 

encontrados nas palavras. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados.  

 
1. 4 letras e 5 fonemas 
2. 6 letras e 5 fonemas 
3. 7 letras e 6 fonemas 
4. 7 letras e 6 fonemas 
5. 8 letras e 6 fonemas 
6. 8 letras e 7 fonemas 
7. 9 letras e 7 fonemas 
8. 9 letras e 8 fonemas 
9. mesmo número de letras e de fonemas 
 
(   ) isento 
(   ) fixo 
(   ) pesquisa 
(   ) conquista 
(   ) primeiros 
(   ) ambiente 
(   ) portanto 

 
(A) 2 – 9 – 6 – 9 – 9 – 9 – 5.  
(B) 9 – 9 – 5 – 8 – 8 – 6 – 9. 
(C) 2 – 1 – 6 – 7 – 9 – 5 – 6. 
(D) 9 – 1 – 5 – 9 – 8 – 9 – 5. 
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Questão 12 
 Em “...colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água potável de qualidade.”, a expressão 

destacada é 
(A) adjunto adverbial. 
(B) complemento nominal. 
(C) adjunto adnominal. 
(D) objeto indireto. 
 
Questão 13 
 Relacione as colunas de acordo com a transitividade verbal nos contextos abaixo. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números poderão ser utilizados 
mais de uma vez e outros poderão não ser utilizados.  

 
1. intransitivo 
2. transitivo direto 
3. transitivo indireto 
4. transitivo direto e indireto 
 
(   ) “Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo...”   
(   ) “...ONG inglesa surge na esteira...”    
(   ) “...permitir  às pessoas a conquista da felicidade.”   
(   ) “...remete à figura romântica do "bom selvagem...”   
(   ) “Não se trata de uma pergunta fácil.” 
(   ) "...escreveram sobre a felicidade.” 

 
(A) 2 – 3 – 3 – 3 – 1 – 3. 
(B) 3 – 2 – 3 – 4 – 1 – 2. 
(C) 3 – 1 – 4 – 4 – 3 – 2. 
(D) 2 – 1 – 4 – 3 – 3 – 1. 
 
Questão 14 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos sinais de pontuação no texto 1. 
(A) “As pessoas felizes em geral são casadas, cultivam muitas amizades e têm vida social intensa..." (a vírgula 

separa os termos fundamentais sujeito e predicado)  
(B) “Para saber o que é felicidade, só mesmo perguntando aos nativos de Vanuatu.” (a vírgula marca a 

anteposição de uma oração subordinada adverbial) 
(C) “A definição da ONG inglesa para felicidade, portanto, remete à figura romântica do ‘bom selvagem...’” 

(as vírgulas marcam a intercalação da conjunção conclusiva) 
(D) “...vivem basicamente da agricultura de subsistência – colhem coco, cacau e inhame – e não têm...” (a 

vírgula isola elementos de mesma função sintática) 
 
Questão 15 
 “Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo 150.º lugar na classificação. Que tal os italianos, 

sempre alegres, amantes da boa comida e da boa música? Não passam do 66.º lugar. Os brasileiros 
aparecem um pouquinho melhor na lista: 63.º posto.” 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a grafia correta dos numerais destacados no fragmento. 
(A) Centésimo cinquagésimo, sexcentésimo sexto, sexcentésimo terceiro 
(B) Quinquacentésimo, sexagésimo sexto, sexagésimo terceiro 
(C) Centésimo quinquagésimo, sexagésimo sexto, sexagésimo terceiro  
(D) Quinquacentésimo, sexcentésimo sexto, sexcentésimo terceiro 
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Questão 16 
 Em “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard...”, NÃO ocorre o 

acento indicativo de crase porque a expressão universidades americanas 
(A) está precedida por palavras que estão no masculino plural. 
(B) não está precedida de artigo feminino e encontra-se no plural. 
(C) foi empregada no plural e encontra-se precedida de artigo.  
(D) indica lugar e, como tal, não é precedida de artigo feminino. 
 
Questão 17 
 Assinale a alternativa cuja expressão destacada NÃO foi substituída corretamente pela forma 

pronominal destacada entre parênteses. 
(A) “Apenas 3% da população possui telefone fixo, e a mortalidade infantil é de 54 óbitos...” (o possui) 
(B) “Os Estados Unidos ocupam um modestíssimo 150.º lugar na classificação....” (ocupam-no) 
(C) “...cujo objetivo é justamente permitir às pessoas a conquista da felicidade.” (permiti-las) 
(D) “Nenhuma resposta consegue contornar o fato de que felicidade é um conceito abstrato.” (contorná-lo) 
 
Questão 18 
 Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma sobre o elemento se destacado. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(   ) Em “A classificação de Vanuatu [...] se explica...”, é pronome apassivador. 
(   ) Em “Não se trata de uma pergunta fácil.”, é parte integrante do verbo. 
(   ) Em "Mas o sujeito que se encaixasse no perfil...”, é pronome apassivador. 
(   ) Em “Como os vanuatuenses se satisfazem...”, é conjunção integrante. 

 
(A) F – V – F – F. 
(B) F – F – V – V. 
(C) V – V – F – F. 
(D) V – F – V – V. 
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Questão 19 
 Relacione as colunas de acordo com as classes de palavras a que pertencem as expressões destacadas 

no contexto. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números 
poderão ser utilizados mais de uma vez e outros poderão não ser usados.  

 
1. substantivo 
2. adjetivo 
3. artigo 
4. pronome 
5. numeral 
6. advérbio 
7. conjunção 
8. preposição 
9. interjeição 
 
(   ) “Desde tempos remotos...”   
(   ) “entende por felicidade   
(   ) “...satisfazem com muito pouco...”  
(   ) “...consumo nem sacrificam...”   
(   ) “Segundo a pesquisa...”   
(   ) “...países mais felizes...”   
(   ) “...os religiosos têm do paraíso...”  
(   ) “...para esse debate...”   

 
(A) 1 – 2 – 6 – 8 – 8 – 6 – 1 – 6. 
(B) 1 – 2 – 7 – 7 – 5 – 4 – 2 – 6. 
(C) 2 – 1 – 7 – 8 – 5 – 4 – 2 – 4.   
(D) 2 – 1 – 8 – 7 – 7 – 6 – 1 – 4. 
 
Questão 20 
 “A pesquisa da ONG inglesa surge na esteira de um burburinho provocado atualmente nos meios 

acadêmicos pelos adeptos da chamada psicologia positiva, cujo objetivo é justamente permitir às 
pessoas a conquista da felicidade.” 

 
 No fragmento acima, o elemento cujo é 
(A) pronome relativo e marca uma relação de modo com o seu antecedente. 
(B) pronome relativo e marca uma relação de posse com o seu antecedente.  
(C) conjunção integrante e introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. 
(D) conjunção integrante e introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa.  
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS  
 
 

READ TEXT I AND ANSW ER QUESTIONS 21 TO 34 
 

TEXTO I  
 

THE IMPACT OF COMPUTER TECHNOLOGY ON LANGUAGE LEARN ING 
 
     Far from diminishing the human element in the learning process, the advent of computer technology 
as an integral part of language learning provides an opportunity to reflect upon and implement principles 
that enhance the learner’s status and expand the teacher’s role. 
     Most teachers would probably agree on how: 
• Respecting learners` particular needs and learning habits increases their learning potential; 
• Learner self-esteem and involvement foster learning efficiency; and 
• The best use of a teacher’s time is not to teach vocabulary and grammar or provide listening 
practice, but         to foster speech production and live interaction. 
     Now, paradoxically, the use of computer technology can enable precisely these features to be 
developed by providing the means to create a learning environment in which each learner or learning 
group can select speed, level and content to suit their specific learning needs and styles. 
     ‘Guided freedom would be a feature of intelligent CALL (Computer-Assisted Language Learning), 
where the program would make suggestions, but the learner would make the choices.’ (Warschauer & 
Healey 1998) 
     At the same time, the teacher’s role expands beyond being a provider and assessor of knowledge and 
know-how (i.e. someone in front of the class) to being also a coordinator of media and a tutor (i.e. 
someone who is also in the midst of his/her learners). 
     Teachers become freer to use their time more efficiently by devoting their time to: 
• Facilitating communicative oral activities; 
• Assisting those learners who need their support most; and 
• Discussing effective learning strategies. 
     Experience shows how the proper use of technological tools can be an extraordinary means of 
generating peer discussion, knowledge exchange, curiosity, motivation and relaxation: all prerequisites of 
effective learning. 
     These values are inherent in the content-based, blended-learning English for Aviation Safety 
courseware designed by AES. The flexibility, availability and depth of  relevant informational content of 
its web-based training mean that learners come to the classroom for the Intensive Speaking Seminars 
ready to use their time to the full in communicative interaction, putting into practice the skills, 
knowledge and know-how they have acquired at their own pace. 
     Especially for pilots and controllers, learning English is not primarily about learning a language; it is 
learning how to perform certain essential functions in English in a timely and efficient manner. 
Philip Shawcross is Director of Training Curriculum at AES. 

* ICAO Document 9835: Manual on the Implementation of the ICAO Language Proficiency Requirements 

 
 

Questão 21 
 The main purpose of this text is to 
(A) present the impact of using the computer on language learning lessons. 
(B) defend the use of computer based tasks in L2 language teaching/learning processes. 
(C) present that the teachers can make a best use of time in the classroom by working on computer based 

tasks. 
(D) compare the teacher’s role in the traditional learning environment and in computer learning processes.  
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Questão 22 
 According to paragraphs 8 and 9 the best way to use classroom time is 
(A) have teachers assist students who need help in L2 learning process. 
(B) put into practice the vocabulary knowledge and grammar skills learners have been previously exposed to 

in class. 
(C) learn how to time and efficiently manner the use of the English language in class. 
(D) make the most of meaningful oral communication activities practiced among the learners. 
 
Questão 23 
 Choose the only alternative that the author does NOT mention as being the role of the teacher in 

this kind of teaching environment. 
(A) Taking an active role in the process by learning with and among students while performing their 

teaching/learning practices. 
(B) Providing and helping students to access knowledge and know-how while building the learning process. 
(C) Helping students who may need more attention and support. 
(D)   Mediating and making easier for learners to understand communicative tasks and their uses. 
 
Questão 24 
 The sentence “Guided freedom would be a feature of intelligent CALL (Computer-Assisted 

Language Learning), where the program would make suggestions, but the learner would make the 
choices. (Paragraph 4)” implies that 

(A) the program is responsible for showing the student which are the proper answers according to the students 
choices of task. 

(B) the student is free to choose the right answer according to the program features. 
(C) it is the way the program should ideally be conceived to work. 
(D) based on the program suggestions the students should make the right choices. 
 
Questão 25 
 The expression “far from” in paragraph 1, line 1 can be replaced by 
(A) according to 
(B) as long as 
(C) contrary to 
(D) unfortunately 
 
Questão 26 
 The words 
 diminishing , sentence 1, paragraph 1;      
 learning habits, sentence 2, paragraph 2;  
 listening, sentence 4, paragraph 2; 
 learning  how to perform, sentence 2, paragraph 9. 
 are grammatically and respectively used as 
(A) infinitive, adjective, adjective, noun 
(B) gerund, noun, adjective, infinitive.  
(C) adjective, infinitive, present continuous, noun. 
(D) subject, noun, adjective, present continuous. 
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Questão 27 
 Concerning CTLL (Computer Technology Language Learning) as in a larger context, the author, 

Philip Shawcross, concludes that 
(A) Computer based L2 teaching/learning methods can better help ESL teachers manage the pace of students 

learning. 
(B) Computer technology in ESL environment can help students as a great support for classroom teaching 

when associated to intensive skills they acquired in their own pace. 
(C) The flexibility, availability and depth of relevant informational content can be of a great importance for 

the student’s general know-how of the language. 
(D) Computer based programs can be used as a great tool for L2 learning when associated to intensive 

speaking practice to in class. 
  
Questão 28 
 In paragraph 09 the author defends that: Pilots and air controllers´ first goal is 
(A) not to learn how to speak good and fluent English, but to say what they have to say in English, when they 

need to in such a way that everyone under the same context is able to understand what they mean, so that 
they are properly able to reply back. 

(B) to learn the specific terminology and uses of English under aviation circumstances independently on how 
well they could be able to use the language in real communication practice. 

(C) to learn English fluently in both circumstances: real life communication practice and aviation contexts. 
(D) to use English properly notwithstanding the right context, time and pressure they might be exposed to 

within all aviation circumstances so that everyone involved gets a clear message. 
 
Questão 29 
 Given the words extracted from the text, mark the alternative in which the pair of synonyms is NOT 

correct. 
 

I. foster (paragraph 2) - promote 
 
II. precisely (paragraph 3) - clearly 
 
III. primarily (paragraph 9) - firstly 
 
IV. midst (paragraph 5) - in the middle 
 
V. upon (paragraph 1) - on, over 

 
(A) I, II, III  
(B) I, II, V  
(C) II, III, V  
(D) III, IV, V  
 
Questão 30 
 Concerning the name of the tool “Computer-Assisted Language Learning”, mark the right 

alternative. 
(A) computer is the noun and assisted its adjective  
(B) learning is the noun and assisted its adjective 
(C) assisted language learning are the adjectives of computer 
(D) computer-assisted is a compound adjective of language learning 
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Questão 31 
 “The use of computer technology can enable precisely these features to be developed by providing 

measures…”  All the sentences below can replace the extract underlined in the sentence, except for: 
(A) if the means are provided 
(B) as far as the means are provided 
(C) unless the means are provided 
(D) since the means are provided 
 
Questão 32 
 In the sentence “…assisting those learners who need their support most…”,the word ‘ their’ refers 

to 
(A) students and learners 
(B) teaching professionals 
(C) communicative oral activities 
(D) learning strategies 
 
Questão 33 
 Mark the sentences in which the idea introduced by the underlined word is correctly described. 
 

I. “… the advent of computer technology as an integral part of language learning provides an 
opportunity…”  

  - exemplification -  
II. “Guided freedom would be a feature of intelligent CALL, where  the program would make 

suggestions,…” 
 - situation – 
III. “…someone who is also in the midst of his/her learners.” 
 - addition -  
IV. “Far from  diminishing the human element in the learning process…” 
 - contradiction –  
V. “…not to teach vocabulary and grammar or provide listening practice, but to foster speech 

production and live interaction.”  
 - addition – 

 
(A) I, III and IV  
(B) I, II and IV  
(C) All of them  
(D) III and IV  
 
Questão 34 
 Philip Shawcross is Director of Training of Curriculum at AES. The underlined term comes from 

Latin such as all the examples below, except for 
(A) eg 
(B) PS 
(C) nb 
(D) oF , oC 
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READ TEXT II AND ANSWER QUESTIONS 35 TO 48 
 

TEXT II 
 

LANGUAGE TEACHING  
 
 Languages are taught and learned in various places, some in informal settings, others in formal contexts, 

such as classrooms. It is common knowledge that regardless of the method used, second language learners 
achieve mastery of the target language to varying degrees. Although 10 individuals may be in the same 
language class for a year, their eventual proficiency level and profile will be different from one another. 
This is the result of a combination of the factors briefly mentioned above, compounded with the 
pedagogical methods that the learner has encountered. Generally speaking, it can be stated that most 
individuals learn to communicate basic information through a conversation in the target language in the 
first few years of active language study (provided that there are opportunities to use the language to create 
personal meaning). It is important to note that mere exposure or contact with the target language in most 
cases is not sufficient to result in productive language skills.  

(http://www.aeservices.net/English/newsletters/Oct2007.html#B2) 

 
Questão 35 
 Mark the only alternative in which both statements are presented in the text above. 
(A) Independently on where L2 is learned, students’ acquisition is presented in different levels even when 

exposed to the same circumstances and that would be due to the methodology presented to them. 
(B) Independently of the method or of how L2 is taught, whether it is in a more formal or informal context, 

students’ performance on L2 will vary a lot because of their profile which will be also different. 
(C) Considering that students are exposed to circumstances in which teachers can give language a personal 

meaning, they will learn to keep a basic conversation in the target language since they’ve been practicing 
the proper pedagogical method. 

(D) Communicating a basic conversation in L2 is to be expected when students are exposed to relevant, 
meaningful and understandable input despite of where or how the language is taught. 

 
Questão 36 
 In the last sentence of the paragraph the author states that 
(A) apart from exceptional cases it is not enough just to be introduced to or be in touch with L2 to present a 

satisfactory practice of the language. 
(B) the mastery of an L2 can only be acquired/learnt when properly exposed to productive language practice. 
(C) meaningful language proficiency might not be a result of superficial exposure and contact with the target 

language. 
(D) when exposed to meaningful productive language skills students will be able to perform good language 

practice.  
 
Questão 37 
 What really matters in second language learning ineffectiveness is 
(A) the settings and the methods they used for teaching. 
(B) if the atmosphere is more a standard teaching (like in a classroom) one or not for traditional learners. 
(C) being exposed to meaningful input in the right way. 
(D) not being properly exposed to the target language in such a way that the learner is unable to give it a 

personal purpose and understanding. 
 
Questão 38 
 According to the text, indicate the factor(s) which best influence(s) in L2 learning.  
(A) The right kind and amount of input. 
(B) The place, teacher and methodology applied. 
(C) The inability to transform the learning process into a personal experience. 
(D) The eventual proficiency level and profile of the student. 
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Questão 39 
 Taking into account what is presented in this text: Classrooms, methodologies, settings, and 

(in)formal contexts are examples of 
(A) necessary things to be taken into consideration in L2 teaching. 
(B) nouns used as a reference for a good learning performance from the students of L2. 
(C) meaningless input when used in isolation as a reference in L2 learning effectiveness.  
(D) standard aspects taken into consideration when analyzing L2 teaching results. 
 
Questão 40 
 The word “compounded” (sentence 4) is used in the text with the sense of 
(A) composed by 
(B) differently from 
(C) in addition to 
(D) the same as 
 
Questão 41 
 Mark the alternative in which “skill” (last line) cannot be used as a general synonym of 
(A) adroitness  
(B) attribute 
(C) aptitude 
(D) ability 
 
Questão 42 
 Although, regardless, through and varying are respectively presented in this text as 
 
(A) preposition adjective verb gerund 
(B) conjunction adverb preposition adjective 
(C) adverb adjective conjunction adjective 

(D) conjunction adverb preposition gerund 
 
Questão 43 
 In the sentence: “Languages are taught and learned in various places…(line 01)”, mark the 

alternative in which the forms of the word “various”  are presented correctly, as well as its grammar 
classification   

(A) varient/adjective –  vary/verb – varied/verb – varying/gerund  
(B) varied/adjective – variation/ noun – vary/uncountable noun – variant/noun 
(C) varied/adjective – varied/verb – variety/countable noun – variant/noun 
(D) variety/ noun – variant/adjective - varying/adjective – variation/countable and uncountable noun  
 
Questão 44 
 In the extract of sentence “(Languages are learned in places)… such as classrooms (sentence 01).” 

We have an example of the use of such as. Choose the alternative in which such as is used correctly. 
(A) If the flying ticket prices remain such as they are, air companies will find it difficult not to go bankrupt. 
(B) He was such a good pilot he could land a plane and nobody on it would feel it touching the ground at first. 
(C) Such a good airline should plan ahead never to go bankrupt despite any international crises. 
(D) Such intense weather problems have interfered on the regular airport traffic functioning. 
 
Questão 45 
 The sentence “…their eventual proficiency level and profile will be different from one another” says 

that 
(A) the learners’ ability to use the language will be diverse compared to the teacher’s. 
(B) the students’ ability to master the target language will be at variance with the learners’. 
(C) the teacher’s ability to perform the language will be unlike the students’. 
(D) the learners’ ability to make use of the target language will be dissimilar to the teacher’s. 
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Questão 46 
 In the sentence “…it can be stated that most individuals learn to communicate basic information…” 

we have a general example of the use of the verb learn which can  
(A) be used in the infinitive if the idea is learning how to do something 
(B) be used either in the infinitive or the gerund depending on the position of the object 
(C) only be used in the gerund if followed by an activity 
(D) when postponed by the idea of “learning how to perform an action” be used in the gerund. 
  
Questão 47 
 The words: briefly (sentence 04) – classrooms (sentence 01) – eventual (sentence 03) – generally 

(sentence 05) – mere (sentence 06) are, in these specific sentences, grammatically and respectfully 
classified as: 

 
(A) adverb object adverb adverb adverb 
(B) adverb adverb adjective adverb adjective 
(C) adjective noun adverb adverb adjective 
(D) adjective object adjective adverb adverb 

 
Questão 48 
 “This is a result of a combination of the factors briefly mentioned above” (sentence 04) is a sentence 

in which the subject is clearly in evidence. Now, mark the alternative in which the underlined word(s) is 
the subject. 

 
I. Who is the pilot that flew the TAM aircraft which burn et out in São Paulo? 
 
II. Who is the pilot that flew the TAM aircraft which burnet out in São Paulo? 
 
III. What was responsible for the TAM aircraft  crash in São Paulo? 
 
IV. What  was responsible for the TAM aircraft crash in São Paulo? 

 
(A) I and IV are correct. 
(B) II and IV are correct. 
(C) I and II are correct. 
(D) II and III are correct. 
 

READ TEXT III AND ANSWER QUESTIONS 49 TO 60 
 

TEXT III 
 

A new Aviation English Test Speaks of Pilots’ voices and aviation safety 
 
 In addition ___(1) the development ___(2) various tests ___(3) response ___(4) the ICAO’s language 

proficiency requirement, a new test has been designed using flight simulators, ___(5) consideration of 
both the test takers and the ICAO’s fundamental focus ___(6) aviation safety. The test provides a familiar 
and work-related testing environment ___ (7) pilots, an efficient and cost-effective test system ___(8) 
airlines, and international credibility and valid evaluation tools to states, while fully covering both aviation 
and plain English Assessment needs. 

(Jason Park and Tyler Kong ALTEON Training Asia LLC Seoul, Korea.) 
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Questão 49 
 Choose the option in which all words are correct to complete TEXT III above. 
 
(A) 1 - to  2 - of 3 - as 4 - to 5 - on 6 - in 7 - for 8 - for 
(B) 1 - to 2 - of 3 - in 4 - to 5 - in 6 - in 7 - for 8 - for 
(C) 1 - to 2 - of 3 -  in 4 - to  5 - in  6 - on  7 - to 8 - to 
(D) 1 - of 2 - of 3 - about 4 - for 5 - on 6 - on 7 - for 8 - for 

 
Questão 50 
 This paragraph states that 
(A) they have launched a special test in aviation context because there wasn’t any to testify for the pilot’s 

proficiency. 
(B) many tests have been created to check if professionals related to aviation achieve the ICAO’s language 

proficiency requirement level, and specifically one which can be used on a simulator. 
(C) there were already many different aviation tests which would test professionals on the field checking if 

they were able to achieve the ICAO’s language proficiency level, but they all were not considered to be 
cost-effective. 

(D) apart from all the tests which already existed,  the ICAO’s language proficiency requirement demands for 
a flight simulator which is best and tests more the ability of the professionals. 

 
Questão 51 
 According to this paragraph the target professionals to be tested are 
(A) the pilots. 
(B) the pilots and flight simulator operators. 
(C) the pilots and flight controllers. 
(D) the pilots, flight controllers and airline systems. 
 
Questão 52 
 The text is presented as 
(A) a new English test that can be used by pilots and flight simulators on airline systems. 
(B) another advanced technology-based test in aviation matters. 
(C) just one more aviation test which checks highly well the performers’ English level. 
(D) a new English test for flight simulator operators which checks their use of the language, just as pilots. 
 
Questão 53 
 The expression “speaks of pilots’ voice and aviation safety” means that 
(A) now, finally, what the pilots think will be taken into account. 
(B) before the flight simulator test it was impossible to test the voice of the pilot. 
(C) in the past flight controllers could not hear well the pilot’s voice in a work-related environment. 
(D) the test is adequate for evaluating both, the new ICAO’s language requirement proficiency level for pilots 

and how  adequate can the test be according to the work-related real aviation field. 
 
Questão 54 
 The test is considered 
(A) a good relation cost-benefit in terms of everything which is covered by the test. 
(B) too expensive for airlines to be used in tests. 
(C) unnecessary for the costs the airlines already have with work-related tests. 
(D) a good option in terms of price and the level of people who will be tested. 
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Questão 55 
 Based on the sentence “…while fully covering both aviation and plain English Assessment needs.” 

Mark the alternative in which the term ‘both’  is used correctly according to the meaning of the text. 
(A) Both the pilots, flight simulators and test takers appreciate the new aviation test. 
(B) Both the pilots, test takers and flight simulators appreciate the new aviation test. 
(C) Both test takers appreciate the new as much as flight simulators. 
(D) Pilots and test takers both appreciate the new aviation test. 
 
Questão 56 
 “The test provides a familiar and work-related…” Choose the alternative in which the word 

“familiar ” is used correctly. 
 

I. I have a familiar crisis going on presently. 
 
II. I am very familiar with all my in-laws. 
 
III. The witch and her familiar are by the fire. 
 
IV. The duke and his familiars are heading to Paris. 

 
(A) I  
(B) all the alternatives  
(C) III and IV  
(D) II, III and IV 
 
Questão 57 
 “The test provides a familiar and work-related…” (sentence 02). Choose the alternative in which the 

use of the article “the” isn’t correct. 
(A) The Welsh live in harmony with the Irish 
(B) The Dutch live close to the French. 
(C) The Japanese and Chinese also live close. 
(D) The Italian and the Swiss are Europeans. 
 
Questão 58 
 “…a new test has been designed using flight simulators,…” (sentence 01) given this sentence, its 

active form is 
(A) Flight simulators are being used by professionals on a new test. 
(B) Professionals have used design in flight simulators new tests. 
(C) Professionals have designed a new test using flight simulators. 
(D) Flight simulators have designed a new test to be used by professionals. 
 
Questão 59 
 “…, while fully covering both aviation and plain English Assessment needs.” (end of sentence 02) 

Mark the sentence in which “while”  is used diversely. 
(A) While the pilot was flying the aircraft, he had a heart attack. 
(B) Due to the heavy rain, the pilot could not think straight for a while. 
(C) The stewardess was serving breakfast while the passengers were waking up. 
(D) While our plane was landing many others were taking off. 
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Questão 60 
 “…, while fully covering both aviation and plain English Assessment needs.” (end of sentence 02) 

The word “covering” here is 
(A) a verb form matching another one in the present. 
(B) an adjective form  matching a verb in the gerund. 
(C) a verb form implying a  present continuous. 
(D) an adjective form implying a present continuous. 
 
 
 
 


