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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EBC – EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO 

PROVA NÍVEL SUPERIOR 
 

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: DATA DE NASC: 

CPF: CURSO:  SÉRIE ATUAL: 

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           
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PORTUGUÊS 

 
 

1. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que completa correta e respectivamente as 

lacunas: 

 “Devido ao _________________ do voo, o cantor das 

___________ chegou _____________ ao show. 

a) canselamento – mutidões – atrazado 
b) cancelamento – mutidões – atrazado 
c) canselamento – multidões – atrasado 
d) cancelamento – multidões – atrasado 
 
2. Assinale a alternativa que apresenta erro ortográfico : 

a) A imagem da semana chocou o mundo. 
b) O submarino imergiu o oceano. 
c) Aquela menina teve auta do hospital. 
d) A paralisação da classe operária terminou hoje. 
 
3. Assinale a alternativa incorreta com relação a 

abreviação vocabular ou redução das palavras entre 
parêntesis:  

a) facul (faculdade)  

b) mina (menina)  

c) refri (refrigerante)  

d) auto (automóvel)  
 
4. Assinale a alternativa que esteja incorreta quanto ao 

uso do vocabulário:   

a) A audiência começou a meio-dia e meia.  

b) A tese da defesa vai ao encontro dos depoimentos das 
testemunhas.  

c) O advogado solicitou diligências a fim de verificar a saúde 
mental do acusado.  

d) Observamos a falência do sistema carcerário brasileiro, 
haja visto as últimas rebeldias dos presídios.  

 
5. De acordo com as normas gramaticais, qual das 

alternativas abaixo está incorreta?  

a) Maria está quites com você.  

b) Há bastantes professoras no curso.  

c) É proibido entrada sem identificação.  

d) Clarice anda meio cansada esses dias.  
 
6. Observe as frases:  

I. Aos sábados, costumamos ir à pizzaria.  

II. À partir de hoje, as multas serão enviadas pelo correio.  

III. Os meninos caminhavam passo à passo, rumo ao final da 
fila.  

IV. Refiro-me àquela praça e não a essa.  
 
São corretas as afirmações:  
a) I e IV  
b) II e III  
c) I, II e III  
d) I e III  
 
 
 

7. Assinale a alternativa em que há erro de ortografia :  

a) ascensão  

b) percussão  

c) açucena  

d) tijela  
 
8. Para que se respeite a concordância verbal, será 

preciso corrigir a frase:  

a) Têm havido dúvidas sobre a capacidade do sistema de 
saúde cubano.  

b) Têm sido levantadas dúvidas sobre a capacidade do 
sistema de saúde cubano.  

c) Será que o sistema de saúde cubano tem suscitado 
dúvidas sobre sua eficácia?  

d) Que dúvidas têm propalado os adversários de Cuba 
sobre seu sistema de saúde?  

 
9. 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.  

 
10. (FCC 2007) O verbo indicado entre parênteses 

deverá flexionar-se numa forma do plural para 
preencher corretamente a lacuna da frase:  

a) Para que não _____ (restringir) o sonho de um jovem, as 
imposições do mercado de trabalho devem ter sua 
importância relativizada.  

b) Seria essencial que nunca _____ (faltar) aos 
adolescentes, mesmo em nossos dias pragmáticos, a 
liberdade inclusa nos sonhos.  

c) Entre as duas hipóteses que _____ (examinar), 
considera o autor que o elemento comum é redução da 
capacidade de sonhar.  

d) Não se _____ (delegar) às escolas a missão exclusiva de 
preparar os jovens para sua inserção no mercado de 
trabalho.  

 




