PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EBC – EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO
PROVA NÍVEL SUPERIOR
INSTRUÇÕES
1.
2.

Escreva seus dados, de forma legível, nos locais indicados.
A FOLHA DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, que ser assinada. Essa FOLHA DE RESPOSTAS não poderá ser
substituída, portanto, não a rasure nem a amasse.
DURAÇÃO DA PROVA: 1h, incluído o tempo para o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.
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.
Ao receber, confira este CADERNO com muita atenção.
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.
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.
O não cumprimento dos requisitos acima acarretará na eliminação do candidato.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

FOLHA DE RESPOSTAS
NOME:

DATA DE NASC:

CPF:

CURSO:

SÉRIE ATUAL:

HORÁRIO DE AULA:

ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA
( ) SIM

(

) NÃO

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.
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Boa prova!
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PORTUGUÊS
1. A concordância se encontra totalmente incorreta na opção:
a) Vende-se uma casa
b) Vende-se estas casas
c) Fazem-se chaves
d) Exigem-se referências
e) Cometem-se muitos erros antes de acertar
2. Assinale a afirmativa em que se aplica a mesma regra de
acentuação.
a)
b)
c)
d)
e)

Tevê - pôde - vê
Únicas - histórias - saudáveis
Indivíduo - séria - noticiários
Diário - máximo – satélite
Nda

3. Indique a alternativa que completa adequadamente a frase:
Estou _____ espera de uma pessoa, _____ quem poderei
pedir informações _____ respeito deste concurso.
a)
b)
c)
d)
e)

À–à–a
A–à–à
À–a–à
À–a–a
À–à–à

4. As normas de concordância verbal estão plenamente
respeitadas na frase:
a) Não se imputem aos adolescentes de hoje a exclusiva
responsabilidade pelo fato, lastimável, de aspirarem a
tão pouco.
b) A presença maciça, em nossas telas, de tantas ficções,
não nos devem fazer crer que sejamos capazes de
sonhar mais do que as gerações passadas.
c) Se aos jovens de hoje coubesse sonhar no ritmo das
ficções projetadas em nossas telas, múltiplos e ágeis
devaneios se processariam.
d) Ficaram como versões melhoradas da nossa vida
acomodada de hoje o vestígio dos nossos sonhos de
ontem.
e) Ao pretender que se mobilize os estudantes para as
exigências do mercado de trabalho, o professor de
nossas escolas impede-os de sonhar.

De acordo com a norma culta:
a) Somente I está correta
b) Somente II está correta
c) I e II estão corretas
d) Nenhuma está correta
e) Nda

8. Assinale a alternativa em que a vírgula está corretamente
empregada.
a) O jeitinho, dessa instituição tipicamente brasileira pode
ser considerado, sem dúvida, um desvio de caráter.
b) Apareciam novos problemas, e o funcionário embora
competente, nem sempre conseguia resolvê-los.
c) Ainda que os níveis de educação estivessem
avançando, o sentimento geral, às vezes, era de
frustração.
d) É claro, que se fôssemos levar a lei ao pé da letra,
muitos sofreriam sanções diariamente.
e) O tempo não para as transformações sociais são
urgentes mas há quem não perceba esse fato, que é
evidente.
9. Assinale a alternativa em que se emprega adequadamente
as palavras mas, mais ou más nas frases a seguir:
a) Os ignorantes não são necessariamente mas pessoas
b) A agricultura se fortaleceu más ainda precisa de
incentivos
c) Novo acordo foi firmado mais muitos usuários ainda o
rejeitam
d) A era do terrorismo tornou as pessoas mais inseguras
e) Este é um recurso mas eficiente à ampliação da cultura
10. Leia com atenção as orações abaixo:
I. Beber e dirigir é perigoso ________ em geral provoca
acidentes.
II. Dirigir em alta velocidade é um _________ hábito.
Preenchem respectiva e corretamente as lacunas as
palavras da alternativa:
a)
b)
c)
d)
e)

Porquê – mau
Por que – mal
Porque – mal
Porque – mau
Nda

5. Assinale a sentença em que a concordância verbal está
correta, de acordo com a norma culta da língua.
a) Aconteceu muitos fatos importantes no último fim de
semana.
b) Existe desportistas que usam roupas bem coloridas.
c) A maioria das crianças gosta de brincar de corrida.
d) Até pouco tempo, não haviam muitas pesquisas sobre o
modo de correr dos animais.
e) O tempo bom e a temperatura amena da manhã convida
a uma corrida ao ar livre.
6. Assinale a alternativa gramaticalmente correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Não tenham dúvidas que ele vencerá.
O escravo ama e obedece o seu senhor.
Prefiro estudar do que trabalhar.
O livro que te referes é célebre.
Se lhe disserem que não o respeito, enganam-no.

7. Considere as orações:
Não conhecemos o lugar de onde provém aquelas
I.
mercadorias.
II.
Têm muitos mistérios aquele olhar.
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