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RESPOSTAS AOS RECURSOS EA CFOAV/CFOINT/CFOINF 2023 – LÍNGUA INGLESA 

QUESTÃO 
PROTOCOLO 

PARECER 
FINAL 

DECISÃO DEFINITIVA VERSÃO 
A 

VERSÃO 
B 

VERSÃO 
C 

1 49 33 9357067 IMPROCEDENTE 

MANTER O GABARITO 
 
Recurso prejudicado por não conter argumentação e arquivo em anexo. 
 

8 56 40 9366081 IMPROCEDENTE 

MANTER O GABARITO: 
 
Para um correto desenvolvimento da questão deve-se considerar que: a prova de inglês 
não é prova de história. Ela busca simplesmente a análise de aspectos linguísticos 
exegéticos. Assim sendo, os versos 9 a 12 fazem referência à motivação do eu-lírico 
para o combate abordado no texto. Primeiramente são mencionados fatores que NÃO 
lhe servem de estímulo como a força da lei, o senso de dever, as autoridades públicas, 
e o clamor das massas. Em seguida é revelada a motivação: a lonely impulse of delight. 
Encontra-se na alternativa “B”, exclusivamente, a paráfrase correta do trecho 
destacado. 
 

9 57 41 

9389335 – 9381757 – 9369188 – 
9389408 – 9367324 – 9367086 – 
9388067 – 9379854 – 9365906 – 
9387336 – 9389642 – 9366302 – 
9369867 – 9368279 – 9372710 – 
9365922 – 9366230 – 9390347 – 
9368786 – 9374750 – 9367194 – 
9367137 – 9369107 – 9366937 – 

IMPROCEDENTE 

MANTER O GABARITO 
 
No texto em questão o eu-lírico descreve seu retorno ao lar depois de ter lutado na 
guerra. Depreende-se daí que ele foi convocado pra atuar num combate, tornando a 
afirmação II verdadeira. A afirmação III tem foco gramatical e se refere à noção de 
elipse, a omissão de uma ou mais palavras do texto, sem que o sentido seja 
comprometido. O verso 4 pode ser estendido para our soldiers that are so brave, assim, 
é correto afirmar que alguns elementos foram omitidos da frase na linha 4. O verbo 
auxiliar encontrado na linha 13 representa ênfase, e seu emprego está em consonância 
com a norma padrão, contrariando a afirmação IV. O eu-lírico menciona uma guerra que 
deve ser vencida. Independentemente de must ser entendido como obrigação ou forte 
possibilidade, pode-se inferir que o conflito ainda está em andamento – uma vez que a 
vitória não foi declarada – e não que está encerrado, como se vê no número I. O 
substantivo usado no verso 17 configuraria um caso de falso cognato, no entanto, no 
contexto apresentado, que mostra o forte sentimento do eu-lírico, bem como sua 
dedicação, pode-se inferir que o termo se relaciona diretamente com a forma utilizada 
em português. Portanto, NÃO se trata de um falso cognato. Assim, resta como única 
opção correta a alternativa “C”. 
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12 60 44 

9370170 – 9367324 – 9382511 – 
9371050 – 9366829 – 9366081 – 
9380767 – 9374872 – 9385160 – 
9385698 – 9375232 – 9390436 –  

IMPROCEDENTE 

MANTER O GABARITO 
 
A questão 12 se baseia numa paráfrase do seguinte trecho: Musk is renowned for 
finding soundbites for the media to hook onto, and also of causing calculated disruption 
in his target audience, but even by his standards this is a well-baited line. As chaves 
para o devido entendimento do que se pede são renowned e finding soundbites for the 
media to hook onto. Assim sendo, a única opção correta é alternativa “B”, que faz 
referência ao fato de Elon Musk ser conhecido, dentre outras coisas, por oferecer 
material midiático através de suas declarações polêmicas. A alternativa “A” aponta para 
a improvisação de seu discurso com o intuito de entreter os ouvintes; enquanto a “C” diz 
que ele planeja seu discurso para manter a atenção do público; já a alternativa “D” 
afirma que Musk desaprova estar no centro das atenções. Tais informações NÃO são 
encontradas no texto. 
 

14 62 46 9371866 IMPROCEDENTE 

MANTER O GABARITO 
 
A premissa apresentada pelo candidato está incorreta, pois o texto especula que ser 
“bom de controle” – a good stick – (demonstrar destreza no voo) não será mais 
suficiente para o futuro aviador. Este terá que se adaptar a novas situações e se 
sobressair em outros desafios. Depreende-se daí que, no futuro, os pilotos terão que 
depender de outras habilidades além do conhecimento técnico para o exercício da 
profissão. Tal afirmação aparece na alternativa “B”. As informações contidas nas outras 
alternativas NÃO são encontradas no texto. 
 

 
 


