PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EBC – EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO
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:
CPF:

CURSO:

SEM 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.

O

uso

do

sinal

indicativo

6.
da

crase

está

corretamente empregado em:

A palavra tráfico não dever ser confundida com
tráfego, seu parônimo. Em que item a seguir o par
de vocábulos é exemplo de homonímia e não de
paronímia?

(A) A criança gosta de responder à tudo o que lhe
perguntam.
(B) O pomar se estendia à perder de vista.
(C) O jornalista entregou o artigo à redatorachefe.
(D) Ele começou à nadar por recomendação
médica.
2.

Assinale a alternativa na qual as palavras estejam
acentuadas corretamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

3.

Catástrofe – juíz – raíz
Potável – camélia – saúva.
Bálsamo – saúde – ítem.
Rúbrica -Náufrago – jacaré.

No ______ do violoncelista ______ havia muitas
pessoas, pois era uma ______ beneficente.
(A) Conserto - eminente - sessão
(B) Concerto - iminente - seção
(C) Conserto - iminente - seção
(D) Concerto - eminente - sessão

4.

Neste período: "Talvez os diretores antevejam
uma solução para o caso", indique o modo e o
tempo do verbo.

(A)
(B)
(C)
(D)

Estrato / extrato
Flagrante / fragrante
Eminente / iminente
Inflação / infração

7. “______________
épocas
em
que
não
__________ levantamentos; praticamente, não
__________ dados atualizados na secretaria”.
(A)
(B)
(C)
(D)

houve / se fez / havia.
houve / se fizeram / havia.
houveram / se fez / tinha.
houveram / se fizeram / haviam.

8. Todas as alternativas abaixo estão corretas

quanto à concordância nominal, exceto:
(A) Foi acusado de crime de lesa-justiça.
(B) As declarações devem seguir anexas ao
processo.
(C) Eram rapazes os mais elegantes possível.
(D) Seguiram automóveis, cereais e geladeiras
exportados.
9. Assinale o período em que o verbo aspirar

apresenta erro de regência:
(A) Subjuntivo – presente
(B) Indicativo - pretérito perfeito
(C) Subjuntivo - futuro
(D) Nenhuma das anteriores
5.

Assinale a alternativa em que o verbo em
destaque está devidamente flexionado:
(A) Sem que soubermos, estamos gerando
crianças-adultos, que dificilmente chegarão à
maturidade.
(B) Sem que sabemos, estamos gerando criançasadultos,
que
dificilmente
chegarão
à
maturidade.
(C)Sem que saibamos, estamos gerando criançasadultos,
que
dificilmente
chegarão
à
maturidade.
(D)Sem que saberemos, estamos gerando
crianças-adultos, que dificilmente chegarão à
maturidade.
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(A) Marta aspirou fundo o perfume das flores.
(B) Se aspiras ao poder, prepara-te para enfrentar
grandes desafios.
(C) Dinheiro e fama são coisas que não aspiro.
(D) Bom seria inventar aparelhos que aspirassem
o lixo e a poeira das ruas.
10. Mostre onde há erro de concordância nominal:

(A) É permitida a permanência de alunos.
(B) A lista de ofertas vai anexa ao pacote.
(C) Os gêneros alimentícios estão caros no Brasil.
(D) A porta está meia aberta.
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