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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EBC – EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO 
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Escreva seus dados, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, que ser assinada. Essa FOLHA DE RESPOSTAS não poderá ser 

substituída, portanto, não a rasure nem a amasse. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 1h, incluído o tempo para o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. NA FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 

esferográfica (tinta azul ou preta), a opção de sua escolha. 

5. Ao receber, confira este CADERNO com muita atenção. 

6. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamentos (BIP, telefone celular, walkman, MP3 player, agenda eletrônica, computador 

portátil, receptor, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio do tipo databank, gravador, 

pager etc.), livros, anotações etc. 

7. Entregue este CADERNO DE PROVAS, juntamente com a FOLHA DE RESPOSTAS ao responsável quando de sua 

saída. O candidato não pode levar o caderno de provas. 

8. O não cumprimento dos requisitos acima acarretará na eliminação do candidato. 
 

FOLHA DE RESPOSTAS 
 

 
 
 
Confirmo as informações acima descritas: _____________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

Marcar com um “X’’  utilizando somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Para fins de correção, serão aceitas somente as respostas assinaladas na tabela abaixo. Rasura ou marcação de mais de uma alternativa 
em uma única questão e/ou falta de marcação, correspondem à perda dos pontos relativos à questão. 

 
 
 

Boa prova!

NOME: 

CPF: CURSO:  SEM  ATUAL: 

HORÁRIO DE AULA: 
ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA   
    (    ) SIM  (    ) NÃO 
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PORTUGUÊS 

 

1. Caminheiro que passas pela estrada  

Seguindo pelo rumo do sertão,  

Quando vires a cruz abandonada,  

Deixa-a em paz dormir na solidão.  

(Castro Alves)  

 

O último verso traz um exemplo de: 

 

(A) Antítese. 

(B) Metonímia 

(C) Catacrese.  

(D) Prosopopeia. 

 

2. Dados os períodos seguintes, 

 

I. Uma missão semelhante gastaria não menos que US$ 

500 milhões, enquanto o Sunrise não precisou que se 

investisse nele além de US$ 80 milhões.  

II. Que os anos de ditadura militar, quando o Congresso 

permaneceu fechado, nos sirva como exemplo.  

III. Não se pode comparar ambos.  

IV. Alguns, de tão devastados pelo sofrimento, nem permite 

que a única arrumadeira autorizada a entrar na área arrume 

suas camas.  

 

quais violam a concordância verbal? 

(A) Apenas I e IV  

(B) Todos 

(C) Apenas I e II 

(D) Apenas II e III 

 

3.  Assinale a alternativa em que a frase obedece às regras 

de concordância verbal e nominal estabelecidas pela 

norma padrão. 

 

(A)    Antes da mudança de hábitos, haviam muitos 

alunos que traziam lanche de casa 

(B)    Fazem dois meses que a escola alterou a rotina 

alimentar dos educandos 

(C)    No início, a criançada ficou meio decepcionada 

com a ausência de salgadinhos. 

(D)    Alguns pais consideraram absurdo as decisões da 

direção da escola.  

 

4. Considere as seguintes afirmações sobre morfologia: 

 

I. As palavras "incerto", "impreciso" e "irreversível" 

apresentam um mesmo prefixo. 

II. As palavras "enlouquecem" e "encontrar" apresentam 

um mesmo prefixo. 

III. As palavras "consequências" e "consumo" possuem o 

mesmo radical. 

 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III 

(D) Apenas I e II 

5.  A ocorrência de interinfluências ______ a concluir que 

nem o indivíduo nem a sociedade ______ dispensar um 

ao outro. 

______ razões para se acreditar nisso.: 

(A) Levam-nos – podem – existem bastantes 

(B) Leva-nos – pode – existem bastante 

(C) Leva-nos – pode – existem bastantes. 

(D) Leva-nos – podem – existe bastantes 

 

6. "Ao término de um período de decadência, sobrevém o 

ponto de mutação." A função sintática do termo destacado 

é:  

(A) Objeto Direto 

(B) Objeto Indireto 

(C) Sujeito 

(D) Complemento Nominal 

7. Embora as sequências abaixo pareçam ter todas a 

mesma estrutura - que inclui a preposição DE - uma delas 

é diferente, isto é, o segmento que vem após o DE não 

tem o mesmo valor sintático-semântico dos demais. 

Assinale a alternativa que contém essa estrutura 

diferente. 

(A) Prêmio da Confederação Nacional dos Direitos 

Lojistas 

(B) Fornecedor de televisores 

(C) Controle de Qualidade 

(D) Conquista do Consumidor.  

 

8. ______ as circunstâncias, nós, ______ , solicitamos a V. 

Sª a revisão do processo ______ estávamos indiciados. 

(A) Dado – abaixo-assinados – ao que 

(B) Dado – abaixos-assinados – no qual 

(C) Dadas – abaixo-assinado – de que 

(D) Dadas – abaixo assinados – em que 

9. Com o mesmo radical da palavra "passíveis" é formada a 

palavra: 

(A) Passado 

(B) Inultrapassável 

(C) Capacidade 

(D) Impassibilidade 

10. Assinale a alternativa correta: 

(A) As provas de cujo o rigor se queixam os alunos 

estão bem elaboradas 

(B) As provas contra o rigor das quais se queixam os 

alunos estão bem elaboradas 

(C) As provas de cujo rigor se queixam os alunos 

estão bem elaboradas 

(D) Estão bem elaboradas as provas cujo o rigor os 

alunos se queixam 




