
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO (EBC) 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS 

DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO 
EDITAL Nº 1 – EBC, 5 DE JULHO DE 2011 

Justificativas de manutenção e alteração do gabarito de questões 
(com base nos modelos de provas disponíveis no sítio do CESPE/UnB) 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCEÇÃO: CARGO 4) 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

3  C E  Deferido com alteração 

As expressões “acesso ao conhecimento” e “disseminação do conhecimento” não são sinônimas, motivo suficiente para alteração do gabarito. 

24 E C  Deferido com alteração 

De fato, o percentual questionado no item é superior a 13%, razão suficiente para a alteração do gabarito. 

28 E -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, motivo suficiente para sua anulação. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA O CARGO 4 (ADVOCACIA) 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

21  C E  Deferido com alteração 

No aplicativo citado no item, a opção que ignora as alterações feitas nas notas de rodapé e cabeçalhos é a que denominamos por “Mesclar 
documento”, e não aquela descrita em sua redação, razão suficiente para a alteração do gabarito. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS (PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO) 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

34  E -  Deferido com anulação 

O conteúdo abordado no item extrapolou os objetos de avaliação previstos no edital do concurso. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

36 C E  Deferido com alteração 

A generalização exposta no item não está correta, motivo suficiente para a alteração do gabarito. 

 

Cargo 4 - ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: ADVOCACIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

82   C E  Deferido com alteração 

O Tribunal de Contas da União (TCU) também possui o poder de apreciar a constitucionalidade de leis. O referido tribunal não integra a estrutura do 
Poder Judiciário, razão pela qual não se pode afirmar que o item está correto. 

 

Cargo 5 - ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: ANIMAÇÃO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

60 C E  Deferido com alteração 

O animador Norman Mclaren não usava a técnica de rotoscopia, razão suficiente para a alteração do gabarito do item. 

71 E -  Deferido com anulação 

A redação e o conteúdo do item prejudicaram seu julgamento objetivo, motivo suficiente para sua anulação. 

75  C E  Deferido com alteração 

Existem trechos do texto tratado no item que caracterizam o ponto de fuga, razão suficiente para a alteração do gabarito do item. 

106 C E  Deferido com alteração 

O princípio de comprimir e esticar está relacionado apenas à flexibilidade, motivo suficiente para a alteração do gabarito do item. 

 

 



Cargo 9 - ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: CONTABILIDADE 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

80  C -  Deferido com anulação 

Por haver divergência na literatura relativa ao assunto do item no tocante ao que representa o segundo dígito no código questionado, opta-se pela 
anulação do item. 

 

Cargo 11 - ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: ECONOMIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

76  C E  Deferido com alteração 

 

Cargo: 012 - ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: ENGENHARIA DE SOFTWARE 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

75  C E  
Deferido com 
alteração 

Os componentes citados no item são de baixo nível, motivo suficiente para a alteração do item. 

101  C E  
Deferido com 
alteração 

A representação proposta para a expressão tratada no item está equivocada, razão suficiente para a alteração do gabarito. 

103  C E  
Deferido com 
alteração 

A denominação “PEPS”, para pilhas, é equivocada, motivo suficiente para a alteração do gabarito do item. 

113  C -  
Deferido com 

anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

 

Cargo 15 - ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: ESTATÍSTICA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

65  C E  Deferido com alteração 

O valor proposto no item não representa corretamente a probabilidade questionada, motivo suficiente para a alteração do item. 

66  E -  Deferido com anulação 

As informações do item e de seu comando são insuficientes para que se possa estabelecer um julgamento objetivo a seu respeito. Dessa forma, 
opta-se pela sua anulação. 

72  C -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo. Sendo assim, opta-se por sua anulação. 

74  C -  Deferido com anulação 

A expressão apresentada como função de probabilidade causou ambiguidade insuperável, prejudicando o julgamento do item, razão pela qual se 
opta por sua anulação. 

76  C E  Deferido com alteração 

A estimativa de máxima verossimilhança indicada está incorreta, razão suficiente para a alteração do item. 

79  E -  Deferido com anulação 

A imprecisão na redação do item impediu seu julgamento objetivo, motivo suficiente para sua anulação. 

 

Cargo 16 – ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: LOCUÇÃO ESPECIALIZADA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

94  C E  Deferido com alteração 

 O item não delimitou o tipo de voz que não seria efeito sonoro. Dessa forma, opta-se pela alteração  

96  C -  Deferido com anulação 

O item não especificou em qual tipo de produção de programa é utilizado o recurso back-timing, impossibilitando seu julgamento objetivo. Por esse 
motivo, opta-se pela sua anulação. 

105  C -  Deferido com anulação 

Houve um equívoco na redação do item, impedindo seu julgamento objetivo. Diante disso, opta-se pela sua anulação. 

 

 



Cargo 18 - ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: PEDAGOGIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

78 C E   Deferido com alteração 

O termo “centralizada” induziu o candidato ao erro, portanto, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

92 E C  Deferido com alteração 

A análise das pessoas focaliza o desempenho dos empregados dentro de seus papéis específicos (tarefas e habilidades exigidas no trabalho) com a 
intenção de verificar se os empregados estão ou não desempenhando suas tarefas, analisando o desempenho individual a fim de promover o 
crescimento pessoal e profissional. Por esse motivo, se opta pela alteração do item. 

 

Cargo 19 - ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: PRODUÇÃO DE ARTE E CENOGRAFIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

71 C -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

74 E C  Deferido com alteração 

Leonardo da Vinci comparava, por meio de pesquisa empírica, que o branco é formado pela somatória de todas as outras cores. Newton afirmou, 
um século e meio depois, que o branco não é cor, mas o composto de todas as cores. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

81 C -  Deferido com anulação 

A redação do item gerou ambigüidade insuperável, motivo pelo qual se opta  pela sua anulação. 

95 C -  Deferido com anulação 

Há divergência na literatura com relação ao assunto, portanto, opta-se pela sua anulação. 

104 E -  Deferido com anulação 

A redação do item gerou ambiguidade insuperável, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

106 C E  Deferido com alteração 

Mesmo falando-se em coletividade, algumas significações do signo são modificadas ao longo do tempo e adaptam-se a novos valores, motivo pelo 
qual se opta pela alteração do item. 

115 C -  Deferido com anulação 

A redação do item gerou ambiguidade insuperável, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

119 E -  Deferido com anulação 

A redação do item gerou ambiguidade insuperável, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 

Cargo 20 - ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: PRODUÇÃO DE ESTILO E FIGURINO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

53  E -  Deferido com anulação 

O conteúdo da redação do item extrapola os objetos de avaliação do edital, motivo suficiente para anulação do item. 

69 C -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, induzindo o candidato ao erro. Dessa forma, opta-se pela sua anulação. 

75 C -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, motivo suficiente para sua anulação. 

119  C -  Deferido com anulação 

Onde se lê “autos”, leia-se “altos”, motivo suficiente para anulação do item. 

 

Cargo 21 - ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: PRODUÇÃO EXECUTIVA DE RÁDIO, TELEVISÃO E 
MÍDIAS DIGITAIS 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

54 E - Deferido com anulação 

Há divergência na literatura com relação ao assunto tratado no item, motivo pelo qual se opta pela anulação do item. 

67 E - Deferido com anulação 

A redação do item gerou ambiguidade insuperável, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

75  C E  Deferido com alteração 

A TV digital possibilitará uma interatividade experimentada pela internet, mas não inaugurada por ela, já que o rádio tem seus formatos com 
interação do público ouvinte. Por esse motivo, opta-se pela alteração do item. 

 

 



93 C E  Deferido com alteração 

No caso do rádio, sua grande capacidade de apelar diretamente à imaginação não deve permitir a interpretação individual de um evento factual, para 
não dizer o exagero deliberado desse evento por parte do radialista. Quem faz textos e comentários para o rádio escolhe as palavras de modo a criar 
as devidas imagens na mente do ouvinte e, assim fazendo, torna o assunto inteligível e a ocasião memorável, enquanto que no jornal ou a revista 
normalmente são recebidos do mesmo modo como foram produzidos, no rádio não temos essa garantia automática. Por esse motivo, opta-se pela 
alteração do item. 
95  C E  Deferido com alteração 

A dramatização em rádio pode ser unitária, seriada ou novelada, tipos distinguíveis pela quantidade de capítulos. Por esse motivo, opta-se pela 
alteração do item. 
102               C                            E  Deferido com alteração 

A função do plano sequência não ocorre passagem de tempo, mas a ação em tempo real, sem elipses. Por esse motivo, opta-se pela alteração . 
103                  C                                -  Deferido com anulação 

Há divergência na literatura sobre o assunto, motivo pelo qual se opta pela anulação . 
 

Cargo 23 - ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: PUBLICIDADE 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

61 C E  Deferido com alteração 

Estudos publicados na mídia apontam a ascensão dos jornais populares e a internet como uma das causas para o declínio dos grandes jornais, como 
aponta o ranking do próprio IVC, no qual 50% entre os 10 primeiros em circulação são populares. Por isso, opta-se pela alteração do item. 
93 E -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

109 C -  Deferido com anulação 

Há divergência na literatura com relação ao assunto, portanto, opta-se pela anulação do item. 

 

Cargo 24 - ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: RELAÇÕES PÚBLICAS 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

84 C E  Deferido com alteração 

Embora a avaliação figure como a última etapa do processo do planejamento, ela faz parte de todo esse percurso, pois permite um equacionamento, 
em uma perspectiva crítica, do que vai sendo planejado e, posteriormente, do que foi realizado e dos resultados obtidos. Por esse motivo, opta-se 
pela alteração do item. 

 

Cargo 25 - ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: REVISÃO DE TEXTOS 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

108  E C  Deferido com alteração 

CUNHA & CINTRA atestam o emprego de travessão simples quando o autor pretende dar ênfase ao que apresenta na parte final de um enunciado. 
Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

109  C -  Deferido com anulação 

O texto que serve de base para a resposta ao item apresenta apenas um parágrafo. Dessa forma, a redação do item pode ter induzido o candidato 
ao erro, motivo suficiente para sua anulação. 

 

Cargo 26 - TÉCNICO DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: SONOPLASTIA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

55 C -  Deferido com anulação 

O item não foi preciso quanto ao processo descrito em sua redação, o que prejudicou seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se pela anulação 
do item. 

70 C -  Deferido com anulação 

O item não foi preciso quanto ao processo descrito em sua redação, o que prejudicou seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se pela anulação 
do item. 

 

Cargo 27 - ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: TRADUÇÃO (INGLÊS) 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

120 C -  Deferido com anulação 

A tradução indicada no item não contempla a palavra correspondente a “first”, motivo que poderia ter levado os candidatos ao erro. Dessa forma, 
opta-se pela anulação do item. 



 

 

Cargo: 030 - TÉCNICO DE OPERAÇÕES DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: CÂMERA 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

95 E C  Deferido com alteração 

De fato, as informações do item estão corretas, razão suficiente para a alteração do gabarito. 

118  C E  Deferido com alteração 

Não é verdade que quanto mais alta é a temperatura da cor, mais branca é a cor da luz. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito. 

 

Cargo 31 - TÉCNICO DE OPERAÇÕES DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: ILUMINAÇÃO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

106 C -  Deferido com anulação 

O item não foi preciso quanto ao processo descrito em sua redação, o que prejudicou seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se pela 
anulação do item. 

 

Cargo 32 - TÉCNICO DE OPERAÇÕES DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: OPERAÇÃO DE ÁUDIO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

85   C E  Deferido com alteração 

Ao se utilizar uma conexão digital, é necessária a preocupação com nível de sinal de áudio. Desse modo, opta-se pela alteração do item. 

95   C E  Deferido com alteração 

Um microfone posicionado mais afastado da fonte sonora está em maior interação com o ambiente e suas reflexões, por isso está mais propício 
ao surgimento de ecos na gravação. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

104   C E  Deferido com alteração 

Na realidade, a equalização de linha diminui a distorção de frequência. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

119  E C  Deferido com alteração 

O som armazenado e trafegado por meio de fibra ótica apresenta relação fiel entre o som gravado e o ouvido. Por essa razão, opta-se pela 
alteração do gabarito. 

 

Cargo 35 - TÉCNICO DE OPERAÇÕES DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: APOIO À PRODUÇÃO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

52  C E  Deferido com alteração 

O telefone é fundamental como ligação ouvinte-emissora. Pode ser usado como instrumento promocional, como instrumento de utilidade pública 
ou ainda como instrumento de denúncia e para o repórter produzir reportagem. Por isso, opta-se pela alteração do gabarito do item. 
81  C -  Deferido com anulação 

Há divergência na literatura com relação ao assunto tratado no item, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 

Cargo 38 - TÉCNICO DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPRESA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: DIREÇÃO DE 
IMAGEM 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

70 C E  Deferido com alteração 

Ao contrário do afirmado no item, a lente não se movimenta. Dessa forma, opta-se pela alteração do item. 

108 C -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, razão pela qual se opta por sua anulação. 

 

 

Cargo 27 - ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: TRADUÇÃO (ESPANHOL) 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

83  C - Deferido com anulação 

Onde se lê “paria”, leia-se “praia”. Dessa forma, opta-se pela anulação. 



Cargo 39 - TÉCNICO DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPRESA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: EDIÇÃO E 
FINALIZAÇÃO DE IMAGEM 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

64  C E  Deferido com alteração 

O safe frame interno é referência para barras de crédito e limite para caracteres e selo, motivo pelo qual se opta pela sua alteração. 

119   E -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

120  C -  Deferido com anulação 

A redação do item prejudicou seu julgamento objetivo, motivo pelo qual se opta pela sua anulação. 

 

Cargo 40 - TÉCNICO DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPRESA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: ESTILISMO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

80  C E  Deferido com alteração 

Onde se lê exportações, leia-se importações. Dessa forma, opta-se pela anulação do item. 

88  C E  Deferido com alteração 

Não se pode afirmar que TODAS as camadas da sociedade brasileira foram conquistadas pela moda. Por esse motivo, opta-se pela alteração do 
item. 

89  E C  Deferido com alteração 

119  E C  Deferido com alteração 

 

Cargo 41 - TÉCNICO DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPRESA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E 
SUPORTE DE RÁDIO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

65  C -  Deferido com anulação 

A não existência do flip-flop LK, exibido no comando relativo ao item, comprometeu seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se pela sua 
anulação. 

66  C -  Deferido com anulação 

A não existência do flip-flop LK, exibido no comando relativo ao item, comprometeu seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se pela sua 
anulação. 

67  C -  Deferido com anulação 

A não existência do flip-flop LK, exibido no comando relativo ao item, comprometeu seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se pela sua 
anulação. 

 

Cargo 42 - TÉCNICO DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPRESA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E 
SUPORTE DE TELEVISÃO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

54  C -  Deferido com anulação 

A não existência do flip-flop LK, exibido no comando relativo ao item, comprometeu seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se pela sua 
anulação. 

55  C -  Deferido com anulação 

A não existência do flip-flop LK, exibido no comando relativo ao item, comprometeu seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se pela sua 
anulação. 

56  C -  Deferido com anulação 

A não existência do flip-flop LK, exibido no comando relativo ao item, comprometeu seu julgamento objetivo. Dessa forma, opta-se pela sua 
anulação. 

 96 C E  Deferido com alteração 

A fibra óptica é um guia de transmissão de dados feita com óxido de sílica e não silício. Motivo pelo qual se opta pela alteração do item. 

 

 

 

Cargo 44 - TÉCNICO DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPRESA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: TRADUÇÃO E 
INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 



51 E C  Deferido com alteração 

Independentemente do veto ao art. 3º, a lei nº 12.139 não menciona a exigência exclusiva de nível superior para o exercício da profissão de 
Tradutor e Intérprete de Libras, apenas orienta como deve ser feita a formação do profissional de nível médio. Dessa forma, opta-se pela 
alteração do gabarito do item. 

 

Cargo 47 - TÉCNICO DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA – ATIVIDADE: SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

 Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

84 C -  Deferido com anulação 

Há exercício contraditório na prática das atividades do técnico e no contexto legal, motivo pelo qual se opta pela anulação do item. 

 

 


