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PROCESSO SELETIVO 
EBC – EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO 

ENSINO SUPERIOR SÃO PAULO – 9 horas 
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: 1h30min, 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: 

NÚMERO IDENTIDADE: CURSO:  SEM. ATUAL: 

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

           

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A           

B           

C           

D           

           

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A           

B           

C           

D           
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

1. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto à ortografia, assinale a alternativa correta. 

 

a. Ela vai prefirir ficar com a avó na noite de Natal. 

b. Não podemos disperdiçar tempo com isso. 

c. Ele titubiou, mas falou a verdade. 

d. Ele não tem discernimento para resolver este caso. 

 
2. Segundo o novo acordo ortográfico, assinale a alternativa 

em que a palavra destacada esteja grafada corretamente. 
 

a. Ela sofre por causa de uma forte cefaléia. 

b. O vôo estava atrasado. 

c. Meu filho foi salvo por um ato heroico. 

d. A feiúra o incomodava. 

 
3. Ele ficou perplexo com o resultado dos exames. 

 

a. Insatisfeito. 

b. Espantado. 

c. Animado. 

d. Firme. 

 
4. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 

observe a oração abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta um antônimo da palavra 
destacada. 

 
Ele ficou consternado com o que aconteceu com a irmã 

dele. 

 

a. Desolado. 

b. Triste. 

c. Contente. 

d. Pesaroso. 

 
5. Assinale a alternativa que apresenta uma figura de 

linguagem conhecida como catacrese. 
 

a. Ela estava com um machucado no céu da boca. 

b. Eles estavam reclamando da goteira no teto. 

c. A brisa matinal da manhã era fria. 

d. Eu não consigo conviver junto com você. 

 

 
6. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à pontuação, assinale a alternativa correta. 
 

a. Capaz de fixar cenas e situações, do cotidiano de modo 
singular, Moacyr Scliar, celebra a alteridade, mesmo 
quando trata de temas comuns e aparentemente 
despretensiosos. 

b. Capaz de fixar cenas e situações do cotidiano de modo 
singular, Moacyr Scliar celebra a alteridade mesmo 
quando trata de temas comuns e aparentemente 
despretensiosos. 

c. Capaz de fixar, cenas e situações do cotidiano de modo 
singular Moacyr Scliar, celebra a alteridade mesmo 
quando trata de temas comuns e aparentemente, 
despretensiosos. 

d. Capaz de fixar cenas e situações do cotidiano de modo 
singular Moacyr Scliar, celebra a alteridade mesmo 

quando, trata de temas, comuns e aparentemente 
despretensiosos. 

 

 
7. Assinale a alternativa que apresenta uma oração sem 

sujeito. 
 

a. Procuraram você para participar da reunião. 

b. Felipe brincou muito ontem à noite. 

c. Renata e Samuel viajarão para a praia na próxima 
semana. 

d. Nevou em Bariloche nesta noite. 

 
8. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à ocorrência de crase, assinale a alternativa 
correta. 

 

a. À todo instante, as pessoas olhavam para o relógio, 
esperando a chegada da noiva. 

b. Ele não estava disposto à abandonar os estudos naquele 
momento. 

c. Essa conversa não diz respeito à mim. 

d. Vou à feira com minha mãe. 

 
9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à concordância verbal, assinale a alternativa 
correta. 

 

a. Veio os pais dele para a festa de aniversário do meu filho. 

b. Haverão muitos relatórios para serem analisados na 
segunda-feira. 

c. Alugam-se vestidos para festa. 

d. Falta poucos minutos para o programa começar. 

 

 
10. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

quanto à regência verbal, assinale a alternativa correta. 
 

a. Assisti a aula, mas não entendi nada. 

b. Ele obedece ao chefe e executa os trabalhos de forma 
ímpar. 

c. Meu chefe visa o lucro da empresa, mas não sabe 
administrá-la. 

d. Aspiro ao ar puro da manhã porque moro no campo. 

 
 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11. Assinale a alternativa que apresenta o nome do primeiro 
imperador do Brasil. 

 

a. D. Pedro I. 

b. D. João VI. 

c. D. Pedro II. 

d. D. Francisco I. 

 
12. Órgão do governo que tem como missão “proteger o meio 

ambiente e assegurar a sustentabilidade no uso dos 
recursos naturais, visando a promover a qualidade 
ambiental propícia à vida”. Trata-se do(a) 

 

a. Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis. 

b. Unicef – Fundo das Nações Unidas para a Infância. 

c. OMS – Organização Mundial da Saúde. 
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d. MSF – Médico Sem Fronteiras. 

 
13. Período que vai desde a destituição do último soberano 

do Império Romano do Ocidente, Rômulo Augústulo 
(também conhecido como Rômulo Augusto), século V, até 
a conquista de Constantinopla pelos turcos, século XV, 
marcado por guerras, invasões e intervenções da Igreja. 
Ficando conhecido, também, por “Idade das Trevas”, 
ainda que não exista um consenso sobre esse conceito, o 
período que teve cerca de um terço da população 
europeia dizimada pela peste negra foi  

 

a. Idade Média. 

b. Pré-História. 

c. Idade Contemporânea. 

d. Idade da Pedra. 

 

14. Glândula do Sistema Endócrino do corpo humano que 
libera os hormônios T3 e T4 e é responsável pela 
regulação do metabolismo corporal. Trata-se da glândula 

 

a. mamárea. 

b. sebácea. 

c. tireoide. 

d. lacrimal. 

 
15. Para prevenir câncer, queimaduras e envelhecimento em 

relação à exposição da pele ao sol, é fortemente indicado 
utilizar, de 2 em 2 horas, após cada mergulho ou 
transpiração em excesso, o(a) 

 

a. óleo de banana. 

b. filtro solar UVA/ UVB. 

c. creme hidratante. 

d. pomada. 

 
16. Em 1986, houve uma grande tragédia nuclear em uma 

usina em Chernobyl, Ucrânia, quando foi liberada uma 
quantidade letal de material radioativo, contaminando a 
população. Até hoje, descendentes das pessoas que 
foram atingidas pelos elevados níveis de radiação 
apresentam problemas congênitos e anomalias genéticas. 
Assinale a alternativa que apresenta o continente em que 
a Ucrânia está localizada. 

 

a. Europa. 

b. América do Sul. 

c. Ásia. 

d. África. 

 
17. Sexto planeta do sistema solar (contando a partir do Sol), 

é constituído, principalmente, por gases. Seus anéis são 
formados por uma mistura de gelo, poeira e material 
rochoso, com milhares de quilômetro de diâmetros. Trata-
se do planeta 

 

a. Marte. 

b. Júpiter. 

c. Vênus. 

d. Saturno. 

 
18. Para facilitar a separação e a coleta de lixo reciclável e 

não reciclável, criou-se um padrão internacional de cores 
de lixeiras que são associadas ao tipo de material a ser 
descartado. Assim, tem-se para papel e papelão, uma 
lixeira azul; para plástico, uma lixeira vermelha e, para 
resíduos orgânicos, uma lixeira 

 

a. rosa. 
b. roxa. 
c. preta. 
d. marrom. 

 
19. O hieróglifo pode ser definido como escrita sagrada e, 

provavelmente, é a escrita organizada mais antiga do 
mundo, geralmente encontrado inscrito em monumentos 
como túmulos e templos. É correto afirmar que o hieróglifo 
foi utilizado durante 3.500 anos para escrever a língua 
dos 

 

a. jesuítas. 

b. egípcios. 

c. norte-americanos. 

d. judeus. 

 

20. A obra A liberdade guiando o povo, de Eugène Delacroix, 
pintada em 1830, trata da Revolução 

 

 

a. russa. 

b. francesa. 

c. cubana. 

d. inglesa. 

 
 

INFORMÁTICA 
 

21. Assinale a alternativa que apresenta o comando de atalho 
padrão, utilizado para criar uma nova pasta no Windows 
7. 

 

a. Windows + R. 

b. Alt + Tab. 

c. Windows + E. 

d. Ctrl + Shift + N.  

 
22. Assinale a alternativa que apresenta o recurso Monitor de 

Recursos, existente em ferramentas do sistema do 
Windows 7. 

 

a. Monitora a licença dos aplicativos e softwares instalados 
no computador.  

b. Monitora a temperatura da placa-mãe.  

c. Monitora o uso e o desempenho em tempo real da CPU, 
do disco, da rede e da memória.  

d. Monitora novas atualizações de softwares e sistema 
operacional. 

 
23. Assinale a alternativa que apresenta o recurso Itálico, 

encontrado nas configurações de fonte do software 
Microsoft Word 2010. 

 

a. Recurso para rotacionar um texto selecionado. 
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b. Recurso para aplicar itálico em todo o documento sem a 
necessidade de selecioná-lo.  

c. Recurso para aplicar itálico ao texto selecionado. 

d. Recurso para aplicar um desenho da fonte estilo italiano 
manuscrito.  

 
24. Assinale a alternativa que apresenta o comando de atalho 

padrão, utilizado para salvar um documento no software 
Microsoft Word 2010. 

 

a. Ctrl + S.  

b. Ctrl + B.  

c. Ctrl + A.  

d. Ctrl + T. 

 
25. Assinale a alternativa que apresenta o comando de atalho 

padrão, utilizado para desfazer uma ação no software 
Microsoft Excel 2010. 

 

a. Ctrl + Y. 

b. Ctrl + Z. 

c. Ctrl + Delete. 

d. Ctrl + I.  

 

26. Assinale a alternativa que apresenta o recurso Proteger 
planilha do software Microsoft Excel 2010. 

 

a. Recurso que impede alterações indesejadas nos dados 
da planilha, podendo ser inserida uma senha para permitir 
alterações.  

b. Recurso que impede alterações indesejadas na estrutura 
da pasta de trabalho, como movimentação, adição ou 
exclusão de planilhas.  

c. Recurso para permitir que várias pessoas trabalhem na 
mesma planilha ao mesmo tempo.  

d. Recurso para inserir comentários em uma seleção.  

 

 
27. Assinale a alternativa que apresenta o comando de atalho 

padrão, utilizado para criar um novo slide no software 
Microsoft PowerPoint 2010. 

 

a. Ctrl + N. 

b. Ctrl + M.  

c. Ctrl + O. 

d. F5.  

 
28. Assinale a alternativa que apresenta o recurso Redefinir, 

encontrado nas configurações de slides do software 
Microsoft PowerPoint 2010. 

 

a. Habilita as opções de configuração de transição de slides.  

b. Altera a configuração de slide entre retrato e paisagem.  

c. Restabelece as configurações padrões de posição, 
tamanho e formatação dos espaços reservados dos 
slides.  

d. Altera o conjunto de estilos, cores, fontes e espaçamento 
de parágrafos.  

 
29. Assinale a alternativa que não apresenta um navegador 

de Internet (browser). 
 

a. Internet Explorer.  

b. Google Chrome.  

c. Mozila Firefox. 

d. Outlook Express.  

 
30. Assinale a alternativa que apresenta a função do símbolo 

arroba (@) em um endereço de e-mail. 
 

a. Separar o nome de usuário do local de designação da 
rede a que pertence sua conta, o domínio.  

b. Classificar o endereço como de domínio americano. 

c. Classificar o endereço como de domínio brasileiro. 

d. Responsável pelo roteamento dos pacotes de dados pela 
Internet. 

 

 




