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Leia com atenção:
01. Só abra este caderno após  ler  todas  as  instruções  e  quando  for  
    autorizado pelos fiscais de sala.
02. Preencha seus dados pessoais no quadro abaixo.
03. Autorizado o início  da  prova, verifique se este  caderno contém  40
    questões.
04. Todas as questões desta prova são de múltipla  escolha,  apresentando
    como resposta uma alternativa correta.
05. Assinale a resposta de cada questão  no corpo da  prova e, só  depois
    transfira os resultados para a Folha de Respostas.
06. Confira  também, na  sua  Folha  de Respostas, todos  os  seus  dados 
    impressos. 
07. Para marcar  a  Folha de Respostas, utilize  caneta  esferográfica de 
    cor azul ou  preta. A marcação é definitiva, não admitindo rasuras e, 
    em  nenhuma hipótese, ela será substituída.
08. Não risque,  não  amasse, não dobre e não  suje a Folha de Respostas,
    pois isso poderá prejudicá-lo.
09. Os fiscais não estão autorizados a  emitir  opinião,  nem  a  prestar
    esclarecimentos sobre o conteúdo da prova.  Cabe  única  e  exclusiva
    mente ao candidato interpretar e decidir.
10. Conforme item 7.12 do Edital: 
    É facultada ao  candidato,  após o  decurso de 03h (três horas)  da 
    aplicação das provas,  a transcrição de suas respostas, registradas 
    no  documento  oficial  (Folha de Respostas),  para  um  formulário 
    específico,  denominado  Folha   de   Cópia  de  Respostas,  a  ser
    entregue pela equipe de fiscalização.



 

 

 
 
 
 

 
 

   TEMA / TÍTULO DA REDAÇÃO: 

O idoso em uma sociedade sustentável 
 

 
1.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
2.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
3.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
4.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
5.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
6.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
7.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
8.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
9.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
10.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
11.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
12.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
13.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
14.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
15.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
16.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
17.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
18.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
19.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
20.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
21.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
22.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
23.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
24.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
25.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
26.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
27.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
28.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
29.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
30.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Redija um texto dissertativo argumentativo, obedece ndo aos critérios abaixo discriminados: 
• Fidelidade à temática; 
• Originalidade; 
• Coerência, coesão e clareza na exposição das ideias; 
• Atendimento às normas da língua formal; 
• Obedecer ao limite de linhas (25 a 30)  
• Os textos da prova poderão servir como reflexão, havendo plágio a nota será zero. 

 

REDAÇÃO – RASCUNHO  
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PROVA: SERVIÇO SOCIAL 
 
1. O Texto introdutório do Código de Ética 

Profissional dos Assistentes Sociais anuncia que: 
“Nestas décadas, o Serviço Social experimentou 
no Brasil um profundo processo de renovação. Na 
intercorrência de mudanças ocorridas na 
sociedade brasileira com o próprio acúmulo 
profissional, o Serviço Social se desenvolveu 
teórica e praticamente, laicizou-se, diferenciou-se 
e, na entrada dos anos noventa, apresenta-se 
como profissão reconhecida academicamente e 
legitimada socialmente”. Sob a orientação deste 
código, assinale a única alternativa correta  sobre o 
que é direito e o que é responsabilidade do 
assistente social: 

 
a) Participar na elaboração e gerenciamento das 

políticas sociais e na formulação e implementação 
de programas sociais, utilizando seu número de 
registro no Conselho Regional no exercício da 
Profissão. 

b) Zelar pela observância dos princípios e diretrizes 
do Código de Ética, fiscalizando as ações dos 
Conselhos Regionais. 

c) Não é vedado ao assistente social permitir ou 
exercer a supervisão de aluno de Serviço Social 
em Instituições Públicas ou Privadas que não 
tenham em seu quadro assistente social que 
realize acompanhamento direto ao aluno 
estagiário. 

d) Não constitui direito do assistente social o 
pronunciamento em matéria de sua especialidade, 
principalmente no que se refere a assuntos de 
interesse da população. 

e) Não é vedado ao assistente social substituir 
profissional que tenha sido exonerado por 
defender os princípios da ética profissional, 
enquanto perdurar o motivo da exoneração, 
demissão ou transferência. 

 
2. No capítulo do Código de Ética que trata sobre as 

relações com Assistentes Sociais e outros 
Profissionais, analise: 

 
I -   O Assistente Social tem o dever de incentivar, 

sempre que possível, a prática profissional 
interdisciplinar. 

II - O Assistente Social deve repassar, ao seu 
substituto, as informações necessárias à 
continuidade do trabalho. 

III - É vedado, ao Assistente Social, prevalecer-se 
de cargo de chefia para atos discriminatórios e 
de abuso de autoridade. 

IV - Não é vedado, ao Assistente Social, ser 
conivente com falhas éticas de acordo com os 
princípios deste Código e com erros técnicos 
praticados por assistente social e qualquer 
outro profissional. 

Estão corretas  as afirmações: 
 

a) II, III e IV. 
b) I, III e IV. 
c) I, II e IV. 
d) I, II e III. 
e) III e IV. 

 
3. Marque a única alternativa correta  quanto aos 

deveres do Assistente Social em sua relação com 
a justiça: 

 
a) Aceitar nomeação como perito e/ou atuar em 

perícia quando a situação não se caracterizar 
como área de sua competência ou de sua 
atribuição profissional.   

b) Comparecer perante a autoridade competente, 
quando intimado a prestar depoimento, para 
declarar que está obrigado a guardar sigilo 
profissional nos termos do Código de Ética e da 
Legislação em vigor. 

c) O Assistente Social, quando convocado pela 
justiça, na qualidade de perito ou testemunha, não 
deve apresentar, à justiça, as conclusões de seu 
laudo ou depoimento mesmo que estes não 
extrapolem o âmbito da competência profissional 
nem violem os princípios éticos do Código de 
Ética.   

d) Participação na elaboração e gerenciamento das 
políticas sociais, e na formulação e implementação 
de programas sociais. 

e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
4. No título do Código de Ética que prevê as 

penalidades aos Assistentes Sociais que vierem a 
cometer infrações é incorreto  afirmar que: 

 
a) As infrações ao Código acarretarão penalidades, 

como a multa, a advertência reservada, a 
advertência pública, a suspensão do exercício 
profissional e a cassação do registro profissional, 
na forma de dispositivos legais e na forma de 
dispositivos regimentais.  

b) A suspensão, por falta de pagamento de 
anuidades e taxas, só cessará com a satisfação do 
débito, podendo ser cassada a inscrição 
profissional após decorridos três anos da 
suspensão. 

c) A pena de suspensão acarreta, ao assistente 
social, a interdição do exercício profissional em 
todo o território nacional, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias a 3 (três) anos. 

d) Serão considerados, na aplicação das penas, os 
antecedentes profissionais do infrator e as 
circunstâncias em que ocorreu a infração. 

e) Cumpre, ao Conselho Regional, a execução das 
decisões proferidas nos processos disciplinares. 

 



PROGRAMA DE ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR – TRF-5ª 2010 
SELEÇÃO PÚBLICA 

 

 

 
 

5. Marque a única alternativa incorreta . Segundo a 
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a 
Assistência Social tem por objetivo: 

 
a) Proteção à família, a infância, à adolescência, à 

velhice e à maternidade. 
b) O amparo às crianças e aos adolescentes 

carentes. 
c) A promoção da integração ao mercado de 

trabalho. 
d) A habilitação e reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência será atribuição da 
iniciativa privada. 

e) A garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício 
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 
idoso que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la provida 
por sua família. 

 
 
6. Assinale a única alternativa correta . No artigo 1º 

da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), é 
anunciado que a Assistência Social é Política de 
Seguridade Social não contributiva, que provê os 
mínimos sociais, realizada através de um conjunto 
integrado de ações para garantir o atendimento às 
necessidades básicas. Estas ações integradas são 
de competência do: 

 
a) Estado e Sociedade. 
b) Apenas do Estado. 
c) Apenas da Sociedade. 
d) Estado, da Sociedade e do setor privado. 
e) Apenas das Políticas Públicas voltadas para a 

assistência social. 
 
 

7. Marque a única alternativa correta.  São diretrizes 
da organização da Assistência Social estabelecida 
pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 
em seu Art. 5º: 

 
 

I -  A primazia da responsabilidade do Estado na 
condução da política de assistência social em 
cada esfera de governo. 

II -  A participação da população, por meio de 
organizações representativas, na formulação 
das políticas e no controle das ações em 
todos os níveis. 

III -  A descentralização político-administrativa para 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
e comando único das ações em cada esfera 
de governo. 

IV -  A universalização dos direitos sociais, a fim de 
tornar o destinatário da ação assistencial, 
alcançável pelas demais políticas públicas. 

 
 

Estão corretas  apenas as afirmativas: 
 

a) I, II e III.  
b) II e IV. 
c) II, III e IV. 
d) I, III e IV. 
e) I e II. 

 
 

8. Assinale a única alternativa correta . São 
instâncias deliberativas do sistema descentralizado 
e participativo de assistência social, de caráter 
permanente e composição paritária entre governo 
e sociedade civil determinadas pela Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS):  

 
 

a) O Conselho Nacional de Assistência Social, os 
Conselhos Estaduais de Assistência Social, o 
Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, 
e os Conselhos Municipais de Assistência Social.  

b) O Conselho de Assistência Social do Distrito 
Federal, os Conselhos Estaduais e os Conselhos 
Municipais de Assistência Social.  

c) O Conselho Nacional de Assistência Social, o 
Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, 
e os Conselhos Municipais de Assistência Social.  

d) Os Conselhos Municipais de Assistência Social, os 
Conselhos Estaduais de Assistência Social, e o 
Conselho Nacional de Assistência Social.  

e) O Conselho Nacional de Assistência Social, os 
Conselhos Estaduais de Assistência Social, e o 
Conselho de Assistência Social do Distrito Federal.   

 
 

9. Assinale a única alternativa correta . No Estatuto 
do Idoso, no capítulo que trata sobre a fiscalização 
das entidades de atendimento, no Art. 55 e § 3º, é 
previsto que: “Na ocorrência de infração por 
entidade de atendimento, que coloque em risco os 
direitos assegurados nesta Lei, será o fato 
comunicado[...] para as providências cabíveis, 
inclusive para promover a suspensão das 
atividades ou dissolução da entidade, com a 
proibição de atendimento a idosos a bem do 
interesse público, sem prejuízo das providências a 
serem tomadas pela Vigilância Sanitária”. A 
instância de comunicação a que o parágrafo se 
refere é: 

 
a) O Poder Executivo. 
b) O Conselho Nacional de Assistência Social. 
c) O Conselho Estadual de Assistência Social. 
d) O Conselho Municipal de Assistência Social. 
e) O Ministério Público. 
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10.  Assinale a única alternativa incorreta . O Estatuto 
do Idoso no seu Art. 50 institui obrigações para as 
entidades de atendimento ao idoso. Assim, faz 
parte das obrigações previstas: 

 
a) Oferecer atendimento personalizado. 
b) As entidades privadas devem fornecer vestuário 

adequado e alimentação suficiente. 
c) Diligenciar no sentido da preservação dos vínculos 

familiares. 
d) Propiciar assistência religiosa àqueles que 

desejarem, de acordo com suas crenças. 
e) Fornecer comprovante de depósito dos bens 

móveis que receberem dos idosos. 
 

11.  Assinale a única alternativa correta . O Art. 51 do 
Estatuto do Idoso prevê para as instituições 
filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestem 
serviços ao idoso terão direito à: 

 
a) Assistência judiciária gratuita. 
b) Liberação da inscrição de seus programas, junto 

ao órgão competente da Vigilância Sanitária e 
Conselho Municipal da Pessoa Idosa. 

c) Dispensa das políticas sociais básicas, previstas 
na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. 

d) Isenção de contrato escrito de prestação de 
serviço com o idoso. 

e) Todas as alternativas estão corretas.  
 

12.  Do capítulo que trata sobre as infrações 
administrativas da entidade de atendimento ao 
idoso, previstas no Estatuto do Idoso, pode-se 
afirmar corretamente  que: 

 
a) As entidades que deixarem de cumprir as 

determinações do Art. 50. da Lei de nº 10.741, de 
01 de outubro de 2003, terá pena de multa que 
varia entre R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 
3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

b) As entidades que deixarem de cumprir as 
determinações da Lei nº 10.741, de 01 de outubro 
de 2003, relativa à prioridade de atendimento ao 
idoso, terá pena de multa que varia de R$ 500,00 
(quinhentos reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
adicionada à multa civil a ser estipulada pelo juiz, 
conforme o dano sofrido pelo idoso. 

c) As entidades que deixarem o profissional de saúde 
ou o responsável por estabelecimento de saúde ou 
instituição de longa permanência de comunicar à 
autoridade competente os casos de crimes contra 
o idoso de que tiver conhecimento terá uma pena 
de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 
3.000,00 (três mil reais), aplicada em dobro no 
caso de reincidência. 

d) Todos os valores monetários expressos no 
Capítulo IV, que trata das infrações administrativas 
serão atualizados, a cada dois anos, na forma da 
lei. 

e) Todos os procedimentos para a imposição de 
penalidade administrativa por infração às normas 
de proteção ao idoso terão início com requisição 
do Conselho Nacional de Assistência Social ou 
auto de infração elaborado por servidor efetivo e 
assinado, se possível, por duas testemunhas. 

 
13.  Assinale a única alternativa incorreta . No Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), a seção II 
expressa no seu Art. 25 que: “Entende-se por 
família natural a comunidade formada pelos pais 
ou qualquer deles e seus descendentes”. A família 
extensa ou ampliada é definida em seu parágrafo 
único como sendo:   

 
a) Entende-se por família extensa ou ampliada 

aquela que se estende para além da unidade pais 
e filhos. 

b) A família extensa ou ampliada é entendida para 
além da unidade do casal.  

c) A família extensa ou ampliada é formada por 
parentes próximos. 

d) A família extensa ou ampliada é aquela formada 
por parentes próximos com os quais a criança ou 
adolescente convive e mantém vínculos de 
afinidade e afetividade. 

e) A família extensa ou ampliada é apenas aquela 
que se caracteriza pela ligação estabelecida pelos 
pais biológicos. 

 
14.  O Art. 28. do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) apresenta a seguinte redação: 
“A colocação em família substituta far-se-á 
mediante guarda, tutela ou adoção, 
independentemente da situação jurídica da criança 
ou adolescente, nos termos desta Lei”. Assinale a 
única alternativa incorreta  sobre as disposições 
dos parágrafos deste artigo, estabelecidos pela Lei 
de n. 12.010 de 2009.   

 
a) Sempre que possível, a criança ou o adolescente 

será previamente ouvido por equipe 
interprofissional, respeitado seu estágio de 
desenvolvimento e grau de compreensão sobre as 
implicações da medida, e terá sua opinião 
devidamente considerada. 

b) Tratando-se de maior de 15 (quinze) anos de 
idade, será necessário seu consentimento, colhido 
em audiência. 

c) Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o 
grau de parentesco e a relação de afinidade ou de 
afetividade, a fim de evitar ou minorar as 
consequências decorrentes da medida. 

d) Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, 
tutela ou guarda da mesma família substituta, 
ressalvada a comprovada existência de risco de 
abuso ou outra situação que justifique plenamente 
a excepcionalidade de solução diversa, 
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procurando-se, em qualquer caso, evitar o 
rompimento definitivo dos vínculos fraternais. 

e) A colocação da criança ou adolescente em família 
substituta será precedida de sua preparação 
gradativa e acompanhamento posterior, realizados 
pela equipe interprofissional a serviço da Justiça 
da Infância e da Juventude, preferencialmente 
com o apoio dos técnicos responsáveis pela 
execução da política municipal de garantia do 
direito à convivência familiar. 

 
 

15.  Assinale a única alternativa correta . Sobre a 
tutela da criança e do adolescente, definido pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
dispõe o Art. 36 com a seguinte redação dada pela 
Lei 12.010, de 2009, será deferida nos termos da 
lei civil a pessoa de até:  
 
 

a) 18 (dezoito) anos incompletos. 
b) 21 (vinte e um) anos incompletos. 
c) 18 (dezoito) anos completos. 
d) 24 (vinte e quatro) anos incompletos. 
e) 21 (vinte e um) anos completos. 

 
 

16.  Assinale a única alternativa correta . Sobre as 
medidas de proteção de que trata o Art. 102 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
redação dada pela Lei nº 12.010, de 03 de agosto 
de 2009, prevêem que as medidas de proteção 
serão acompanhadas da regularização do registro 
civil. Assim: 

 
 

I -  Verificada a inexistência de registro anterior, o 
assento de nascimento da criança ou 
adolescente será feito à vista dos elementos 
disponíveis, mediante requisição da 
autoridade judiciária. 

II -  Os registros e certidões necessárias à 
regularização de que trata este artigo não são 
isentos de multas, custas e emolumentos, 
gozando de absoluta prioridade. 

III -  Caso ainda não definida a paternidade, será 
deflagrado procedimento específico, destinado 
à sua averiguação, conforme previsto pela Lei 
nº 8.560, de 29 de dezembro de 1992. 

IV -  Nas hipóteses previstas da não definição da 
paternidade, é dispensável o ajuizamento de 
ação de investigação de paternidade pelo 
Ministério Público se, após o não 
comparecimento ou a recusa do suposto pai 
em assumir a paternidade a ele atribuída, a 
criança for encaminhada para adoção. 

 
      Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I, II. 
b) II, III e IV. 
c) II e III. 
d) I, III e IV. 
e) I e IV. 
 
 
17.  Assinale a única alternativa correta . Iamamoto 

(2001) argumentou sobre a questão social, 
afirmando que esta tem sua emergência vinculada 
ao surgimento da classe proletária. Neste sentido a 
questão social pode ser entendida como: 
 

a) A questão social é produzida e reproduzida na 
sociedade capitalista. 

b) As relações de produção da sociedade capitalista 
se constituem com base na estrutura da sociedade 
que, em determinadas circunstâncias históricas, 
gerou a produção de um excedente, o que 
possibilitou a apropriação privada dos meios de 
produção, culminando assim, com o aparecimento 
de classes sociais desiguais e contraditórias. 

c) O trabalhador não detém a apropriação dos meios 
produtivos.  

d) O trabalhador, despossuído das condições 
materiais necessárias para a reprodução de sua 
vida, coloca-se na sociedade capitalista como 
trabalhador livre, possuidor apenas de sua força 
de trabalho. Esta é vendida ao capitalista, 
assumido assim a qualidade de trabalhador 
assalariado como único meio para a satisfação de 
suas necessidades básicas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
 
 

18.  Assinale a única alternativa incorreta . Para 
Iamamoto (1999), o Serviço Social vem avançando 
no sentido de perceber a profissão, não descolada 
da realidade, e, cada vez mais, entendendo-se 
neste processo e atuando no contexto de 
determinantes históricos da sociedade e da 
questão social. Assim: 

 
 

a) A profissão, ao defender os interesses da classe 
trabalhadora e ao buscar novas fundamentações 
teóricas para entender a realidade contraditória 
onde se insere, vem passando a produzir novos 
conhecimentos, encontrando respostas para o seu 
exercício profissional. 

b) O serviço social vem encontrando novas respostas 
para o seu exercício profissional na perspectiva de 
atender às demandas da questão social. 

c) A questão social provocada pela luta contraditória 
entre capital e trabalho demanda, ao serviço 
social, enfrentamento requerendo, assim, a luta 
por afirmação de políticas sociais de caráter 
universal, voltada aos interesses da maioria.   
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d) Para responder às demandas da questão social, é 
necessário um profissional do serviço social que 
entenda e analise os processos sociais. 

e) O profissional do serviço social frente à questão 
social precisa apenas compreender a dimensão 
macro da sociedade, sendo dispensável o 
entendimento das relações e manifestações 
cotidianas dos sujeitos nela envolvidos.  

 
19.  Assinale a única alternativa correta . Para Marilda 

Vilela Iamamoto, a raiz da questão social nesta 
sociedade se encontra: 

 
a) Na igualdade jurídica dos cidadãos. 
b) Nas questões apenas de ordem política. 
c) Na desigualdade econômica, gerada pelo 

crescimento do capital que tem sua repercussão 
direta na pauperização do trabalhador. 

d) Na origem dos processos de urbanização. 
e) Na profissionalização do Serviço Social.  

 
20.  Assinale a única alternativa correta .  

“A “questão social” sendo desigualdade é, também, 
rebeldia, pois os sujeitos sociais, ao vivenciarem 
as desigualdades, a elas também resistem e 
expressam seu inconformismo. É nesta tensão 
entre produção da desigualdade, da rebeldia e da 
resistência que trabalham os assistentes sociais, 
situados nesse terreno movido por interesses 
sociais distintos, os quais não é possível abstrair- 
ou deles fugir- porque tecem a trama da vida em 
sociedade”. A questão social é assim percebida 
por: 

 
a) Octávio Ianni. 
b) Maria da Glória Gohn. 
c) Marilda Vilela Iamamoto. 
d) Robert Castel. 
e) José Paulo Neto. 
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PROVA: LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto 1 
 
Aspectos demográficos e epidemiológicos do idoso no 
Brasil 
 
 O envelhecimento da população é fenômeno 
mundial iniciado, a princípio, nos países 
desenvolvidos em decorrência da queda da 
mortalidade, a grandes conquistas do conhecimento 
médico, urbanização adequada das cidades, melhoria 
nutricional, elevação dos níveis de higiene pessoal e 
ambiental tanto em residências como no trabalho 
assim como em decorrência dos avanços 
tecnológicos. Todos esses fatores começaram a 
ocorrer no final da década de 40 e início dos anos 50. 
 Nos países menos desenvolvidos como o Brasil, o 
aumento da expectativa de vida tem sido evidenciado 
pelos avanços tecnológicos relacionados à área de 
saúde nos últimos 60 anos, como as vacinas, uso de 
antibióticos, quimioterápicos que tornaram possível a 
prevenção ou cura de muitas doenças. Aliada a estes 
fatores, a queda da fecundidade, iniciada na década 
de 60, permitiu a ocorrência de uma grande explosão 
demográfica. 
[...] 
Aspectos psicossociais do envelhecimento 
 Na sociedade atual, capitalista e ocidental, qualquer 
valoração fundamenta-se na idéia básica de 
produtividade, inerente ao próprio capitalismo. 
 O modelo capitalista fez com que a velhice 
passasse a ocupar um lugar marginalizado na 
existência humana, na medida em que a 
individualidade, já teria os seus potenciais evolutivos e 
perderia então valor social. Desse modo, não tendo 
mais a possibilidade de produção de riqueza, a velhice 
perderia o seu valor simbólico. 
 Todos os seres vivos são regidos por um 
determinismo biológico e sendo assim, o 
envelhecimento envolve processos que implicam na 
diminuição gradativa da possibilidade de 
sobrevivência, acompanhada por alterações regulares 
na aparência, no comportamento, na experiência e 
nos papéis sociais. 
 Diante dessa visão, o envelhecimento é entendido 
como parte integrante e fundamental no curso de vida 
de cada indivíduo. É nessa fase que emergem ex- 
periências e características próprias e peculiares, 
resultantes da trajetória de vida, na qual, umas têm 
maior dimensão e complexidade que outras, 
integrando assim a formação do indivíduo idoso. 
 As tensões psicológicas e sociais podem apressar 
as deteriorações associadas ao processo de 
envelhecimento. Percebe-se no indivíduo que 
envelhece uma interação maior entre os estados 
psicológicos e sociais refletidos na sua adaptação às 
mudanças. A habilidade pessoal, provavelmente, 
influencia as transformações biológicas e de saúde 

que ocorrem no tempo da velhice. Assim, o 
envelhecimento é decisivamente afetado pelo estado 
de espírito, muito embora dele não dependa para se 
processar. 
 O papel social dos idosos é um fator importante no 
significado do envelhecimento, pois o mesmo 
depende da forma de vida que as pessoas tenham 
levado, como das condições atuais que se encontram. 
[...] 
(Internet - Artigo,A situação social do idoso no Brasil: 
uma breve consideração,revisado em 07/2004 e 
aprovado em 23/02/2005, Marcia R.S.S, Josiane Lima 
de Gusmão, Ana Cristina Mancussi Faro, Rita de 
Cássia Bungos) 
 
           Texto para as questões de 21 a 26 
 

21. Todas as situações citadas nas alternativas 
evidenciam fatores inerentes à longevidade, 
exceto: 

 
a) O progresso da medicina com medicamentos 

possíveis de combater a degenerescência 
crescente dos órgãos. 

b) Alimentação nutritiva capaz de suprir 
necessidades orgânicas prementes a fim de o 
idoso sentir-se mais resistente. 

c) As condições ambientais, melhorando a vida 
do idoso mediante conhecimentos de higiene 
utilizados por ele em sua residência. 

d) A sociedade capitalista e o emprego de verbas 
em hospitais, no Brasil estão dentre as 
principais causas da longevidade, uma vez 
que propiciam melhores condições de vida. 

e) No Brasil, a longevidade é implementada por 
vários fatores, dentre os quais estão os 
avanços tecnológicos, ligados à área de 
saúde e à queda da fecundidade. 

 
22. Considere as assertivas abaixo a fim de 

responder à questão. 
 

I – Deduz-se que o envelhecimento da 
população foi iniciado em meados do 
século passado. 

II – No Brasil, a mulher passou a gerar menos 
filhos na segunda metade do século XX. 

III – Mais da metade dos idosos, na região 
paulistana possui um tipo de doença 
crônica. 

IV – Em uma sociedade capitalista, a velhice é 
enaltecida sempre com uma eminente 
posição social. 

V – Surgem, na velhice, experiências 
características de etapas anteriores e que, 
apenas, afetam a sua parte somática. 

 
            Estão corretas apenas as alternativas: 
    



PROGRAMA DE ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR – TRF-5ª 2010 
SELEÇÃO PÚBLICA 

 

 

 
 

a) I, II, III e IV. 
b) I, II e III. 
c) I, IV e V. 
d) II, III, IV e V. 
e) I, III e IV. 

 
23. Quanto aos aspectos textuais, há uma 

alternativa discordante, assinale-a: 
 

a) Todos os termos, quanto às normas de 
regência e de concordância, estão 
empregados adequadamente. 

b) Em “Todos esses  fatores”  ( 1º parágrafo) e 
 “Aliado a estes  fatores ”( 2º parágrafo), os 
elementos sublinhados, embora sejam 
morfologicamente idênticos, diferem quanto à 
semântica. 

c)  Em “Todos esses fatores ” existe uma 
retomada pronominal, a fim de que haja 
coesão textual. 

d) “... o mesmo  depende de ...” (último 
parágrafo), o termo sublinhado é uma 
retomada de elemento anterior. 

e) Quanto ao aspecto ortográfico, o texto se 
encontra de acordo com a língua formal, sem 
ainda haver adoção das novas normas de 
acentuação gráfica. 

 
24.  “Todos os seres vivos são regidos por um 

determinismo biológico e sendo assim, o 
envelhecimento envolve processos que 
implicam na diminuição gradativa da 
possibilidade de sobrevivência, acompanhada 
por alterações regulares na aparência, no 
comportamento, na experiência  e nos papéis 
sociais.” 
 
Analisando todos os itens em relação ao 
parágrafo, em epígrafe, responda a esta 
questão. 

 
I - Ele se encontra redigido de acordo com as 

normas vigentes na língua formal. 
II – Em “Todos os seres...”, há uma relação de 

totalidade, advinda do correto emprego do 
artigo, antes do nome do ser. 

III – As vírgulas em ”...na aparência, no 
comportamento, na experiência...”separam 
elementos de idêntico valor semântico. 

IV – “...um determinismo biológico rege todos 
os seres vivos”, apesar da transformação 
formal, as orações continuam com sentido 
idêntico, apenas havendo mudança nos 
valores sintáticos dos termos sublinhados. 

V - Percebe-se que, na transformação 
evidenciada, no item IV, a forma verbal é 
uma perífrase. 

As alternativas corretas estão, apenas, nos 
itens: 

 
a) I, II, III e IV. 
b) I, II, III, IV e V. 
c) II e V. 
d) II, IV e V. 
e) II, III e IV. 

 
25.  “...na medida em que ...a individualidade já 

teria os seus potenciais evolutivos...”(5º 
parágrafo) 
 

O valor semântico dos termos destacados, 
acima, encontra valor idêntico, apenas, em uma 
das alternativas, identifique-a: 

 
a) Posto que a humanidade se encontre diante 

da longevidade, ela se encontra confusa e 
está agindo de maneira, por vezes, 
desordenada. 

b) Á proporção que crescemos interiormente, 
pensamos no amanhã de modo otimista e 
temos, então, a certeza de que nossos atos 
serão determinantes do amanhã. 

c) Como somos seres bastante falhos, em 
constante mutação, devemos viver atentos, a 
fim de não negligenciarmos aqueles que se 
encontram distantes de nossa faixa etária. 

d) A velhice é uma etapa da existência inerente a 
todos que anseiam por viver muito, no 
entanto, esquecemo-nos muitas vezes disso, 
quando discriminamos os idosos. 

e) Quando o ser humano possui uma vivência 
equilibrada, certamente, no amanhã, terá 
como resultante uma velhice sustentável. 

 
26.  “...que tornaram possível a prevenção ou 

cura de muitas  doenças. ”(2º parágrafo) 
 
Em relação aos termos sublinhados, assinale 
a única alternativa em que há deslize. 

 
a) “que ” é retomada pronominal dos elementos 

anteriores e possui, na oração, uma função 
adjetiva. 

b) “possível ” está empregado corretamente, não 
poderia ser pluralizado, devido a referir-se a 
termos que vêm pospostos. 

c) “ possível ” caracteriza  e indica o estado de a 
“a prevenção ou cura ”, exercendo, no 
contexto, função complementar. 

d) Se construirmos uma oração, trocando 
“possível”  por “adequado” , o correto, de 
acordo com a língua formal, será “adequada” . 

e) Trocando-se a palavra “muitas ” por 
“bastante” , obrigatoriamente, a concordância 
será “bastantes ”. 
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Texto 2 
 
 
01/10/2009 – 09h55 População de idoso no Brasil 
aumenta, o desrespeito também 
Agência Brasil 
Dados do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) 
mostram que a população de idosos no Brasil vem 
aumentando. Em 2008, havia mais de 21 milhões de 
pessoas com mais de 60 anos de idade, 
aproximadamente 2 milhões a mais do que no ano 
anterior. 
Hoje (1º) é comemorado o Dia Internacional do idoso. 
A data foi instituída com a intenção de mostrar a 
importância e as dificuldades que essas pessoas 
enfrentam rotineiramente. Problemas como falta de 
meios de transporte adequados e o precário 
atendimento hospitalar na saúde pública são as 
principais queixas de quem chegou à terceira idade. 
Para saber deles as principais dificuldades 
enfrentadas nas tarefas do dia a dia, a  Agência Brasil 
foi às ruas conversar com alguns idosos. 
“Eu acho que os maiores problemas são a saúde e o 
transporte. É preciso haver uma condição de 
transportes condizente com a terceira idade”, disse o 
fiscal do Tesouro aposentado Willian de Souza, de 69 
anos. 
Para a dona de casa Elza Maria, de 65 anos, a maior 
dificuldade é entrar nos ônibus. “O degrau é lá nas 
alturas. A gente tem quase que andar com um 
banquinho para subir. E, outra dificuldade, é 
atendimento nos hospitais. A melhor conquista do 
idoso, nem sei direito o que é. Mas o restante vai 
levando.” 
A aposentada Dora Ribeiro, de 67 anos diz que os 
idosos tiveram algumas conquistas. “Nós temos 
muitas coisas que melhoraram como as filas 
preferenciais para idosos, pois são mais reduzidas. E 
certas tarifas que para o idoso são menores. Então 
não é tão ruim assim ser idoso.” 
“A gente pega o ônibus, o cara que está lá pilotando 
arranca com tudo. Se a pessoa não tiver equilíbrio 
‘sobra’. Outra coisa, é ficar no ponto do ônibus 
fazendo sinal e ele não parar. Quanto ao direito do 
idoso, deixa muito a desejar”, contestou o servidor 
público aposentado, Valter dos Santos, 69 anos. 
A comerciante aposentada Salam Qozak, de 81 anos, 
nasceu na Síria e diz que se preocupa com aqueles 
mais pobres. ”Eu posso andar de táxi, e de 
acompanhante. E os outros que não tem ninguém? 
Esse privilégio conquistei quando ainda era jovem. 
Mas quem não conseguiu e ficou velho, me conta?” 
(24 Horas News – Notícias 24 horas 
WWW.24 horasnews.com.br) 
 
 
 

27. Compare os textos 1 e 2 a fim de responder a 
esta questão. 

 
I – Ambos possuem um enfoque em comum: a 

situação da população longeva. 
II – Quanto aos tipos textuais, pode-se afirmar 

que o texto 1 é de caráter científico e o texto 2 
é uma notícia jornalística, uma reportagem. 

III – Em ambos os textos, há preocupação dos 
autores quanto ao emprego do discurso direto 
e indireto, característica do gênero narrativo. 

IV – Enquanto, no texto 1, existe maior rigor em 
relação ao emprego da língua formal, no texto 
2, há, nas entrevistas, presença da variedade 
informal. 

V – No texto 1, em “ ...de encontrar significado 
para viver ...”( Último parágrafo) e, no texto 2, 
em “...para saber  deles ...”(3º parágrafo), os 
termos sublinhados possuem valor semântico 
igual. 

 
 Estão corretas apenas as afirmativas: 

 
a) I, II, IV e V. 
b) I, II, III, IV e V. 
c) I, II, III, e V. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 

 
28. Quanto ao texto 2, existe apenas uma 

alternativa correta, assinale-a. 
 

a) Todos os entrevistados expuseram posição 
satisfatória quanto ao tratamento que lhes é 
ministrado. 

b) O dia nacional do idoso, 1º de outubro, foi 
instituído apenas para mostrar a importância 
dos longevos. 

c) As formas verbais, utilizadas no texto, indicam 
sempre uma ação hipotética em relação ao 
amanhã. 

d) Passando a expressão “A gente pega o 
ônibus, o cara que está lá pilotando  
arranca com tudo. ”, para a variedade formal 
da língua, ter-se-á: “Nós pegamos o ônibus, 
o homem que está dirigindo sai com 
violência” . 

e) A fala da comerciante aposentada é a única 
que se encontra sem falha em relação às 
normas da língua formal. 

 
29. “...havia  mais de 21 milhões de pessoas 

com mais de 60 anos de idade... ” . O verbo 
sublinhado possui vários sentidos, admitindo, 
por isso, mais de uma concordância. Entre as 
alternativas, encontra-se apenas uma que não 
está correta, identifique-a. 
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a) Todos aqueles homens, que trabalhavam na 
construção, já haviam ultrapassado os 50 
anos. 

b) Há muitos homens que, em se crendo deuses, 
aniquilam-se interiormente, pois se 
transformaram em seres manipuladores de 
títeres. 

c) Muitos jovens se houveram bem no concurso, 
porque, sendo responsáveis, prepararam-se, 
em consonância com as normas do edital. 

d) Naquele aprazível recinto, haviam pessoas 
insatisfeitas, pois, esperavam ver apenas 
jovens e era enorme a presença de idosos. 

e) Em nós, existe uma força interior, impelindo-
nos para a vitória, por isso haveremos de 
vencer, ultrapassando todos os obstáculos. 
 

30. Observe os períodos abaixo: 
 

I – “... havia mais de 21 milhões... ” 
II– “É preciso haver uma condição de 

transportes. ” 
III– “... nasceu na Síria e diz que se 

preocupa... ” 
 

Analisando-os, percebe-se uma falha na 
alternativa: 

 
a) Trocando-se no item I, haver  por existir , este 

verbo obedecerá à mesma concordância 
daquele explicitado no período. 

b) O sentido e a concordância de haver nas 
ocorrências dos períodos I e II são idênticos. 

c) A oração do item III “haver uma condição de 
transporte” , exerce uma função substantiva. 

d) Mesmo que, no item II, o sintagma “uma 
condição ” fosse pluralizado, o verbo haver 
não sofreria modificação. 

e) “... que se preocupa... ”a posição proclítica 
do pronome pessoal átono não poderá ser 
modificada devido à existência da palavra 
atrativa que.  

 
31. “Mas quem não conseguiu e ficou velho, me 

conta? ” Há uma falha quanto à toponímia 
pronominal, pois, deveria ter sido empregado 
ênclise. Quanto à colocação pronominal, 
analise os períodos abaixo, a fim de responder 
a esta questão. 

 
I – Alguns pertencentes à terceira idade 

haviam queixado-se dos maus-tratos 
sofridos naquela clínica. 

II - Em se referindo à socialização do idoso, 
aquele cidadão é abnegado, pois vive 
dedicando-se carinhosamente a sua 
profissão como assistente social. 

III – Nunca se arrependa do perdão concedido 
àquela  pessoa que lhe fez ofensas, porque 

você receberá, com certeza, um excelente 
retorno. 

IV – Agora dir-te-ei algo que te fará feliz: serás 
sempre vitorioso, acredite nisso! 

V – “Deus te abençoe!” dizia todos os dias, ao 
acordar, aquela mãe prestimosa ao filho 
semiadormecido. 

 
       Estão corretos apenas: 

 
a) I, II, III, IV e V. 
b) I, II, III e IV. 
c) II, IV e V. 
d) II, III, IV e V. 
e) II, III e V. 

 
 

32. Considere as afirmações abaixo: 
 

I - A ocorrência do acento indicativo de crase 
em “quem chegou à terceira idade. ” é 
obrigatória, devido à regência do verbo 
chegar e por este ser seguido por vocábulo 
feminino. 

II - Em “foi às ruas ”, a justificativa do acento 
indicativo de crase é uma exigência do verbo 
ir e haver presença, após ele, de um termo 
feminino. 

III – “O degrau é lá , nas alturas .”, as palavras 
sublinhadas possuem idêntica relação 
semântica. 

IV – As palavras estatística  e ônibus  possuem 
a mesma justificativa para receberem acento 
gráfico. 

V – é, lá, ninguém   são acentuadas 
graficamente por serem palavras oxítonas 
terminadas em e, a  e em. 

 
   Estão corretas apenas as afirmações: 

 
a) II, III e IV. 
b) II, III, IV e V. 
c) I, II, III, e IV. 
d) I, III, IV e V 
e) I, II, IV e V. 

 
 
 



PROGRAMA DE ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR – TRF-5ª 2010 
SELEÇÃO PÚBLICA 

 

 

 
 

PROVA: NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
33.  Para a transmissão de voz através de uma LAN, 

de uma WAN ou da Internet por meio de pacotes 
TCP/IP, utiliza-se o método: 

 
a) DNS. 
b) VoIP. 
c) Windows Messenger. 
d) Telnet. 
e) DHCP. 
 
34. O e-mail é um dos meios mais usuais para a 

troca de informações. Os protocolos utilizados 
por ele para o envio e recebimento de 
mensagens são respectivamente: 

 
a) FTP e HTTP. 
b) HTTP e POP3. 
c) DNS e TELNET. 
d) SMTP e POP3. 
e) HTTP e SMTP. 

 
35. Na digitação de um texto de três páginas, no 

Microsoft Word 2003 BR, um digitador deseja 
que o texto, na terceira página, seja igual ao 
texto contido na primeira página, porém, em 
negrito. Logo após a digitação, o texto foi salvo. 
Assinale quais comandos abaixo foram 
utilizados: 

 
a) <CTRL> + X, <CRTL> + V, <CTRL> + N, 

<CTRL> + Enter 
b) <CTRL> + Enter, <CRTL> + W, <CTRL> + N, 

<CTRL> + A 
c) <CTRL> + C, <CTRL> + V, <CTRL> + N. 

<CTRL> + B 
d) <CTRL> + C, <CTRL> + V, <CTRL> + N. 

<CTRL> + A 
e) <CTRL> + C, <CTRL> + V, <CTRL> + N. 

<CTRL> + W 
 

36. Para agilizar o procedimento de impressão, 
pode-se criar uma seqüência de comandos e de 
instruções do Word, agrupados em um único 
comando, para executar a tarefa 
automaticamente, utilizando-se o recurso: 

 
a) Mala direta. 
b) Classificar. 
c) Fórmula. 
d) Índice. 
e) Macro. 

 
 

 
 
A figura acima ilustra uma planilha no Microsoft Excel 
2003 BR, com as contas de um determinado 
orçamento, contendo apenas valores positivos. 
Considerando essa figura, responda às questões 37 e 
38. 
 
37.  Assinale a fórmula utilizada na célula B7 
 
a) = $B$6 – B5 
b) = B5 – ( B6 ) 
c) = $B$5 – B6 
d) = SOMA(B6:B5) 
e) = SOMA(B2:4) – B7 
 
38.  Assinale as categorias de formatação aplicadas 

nas células B2,B3,B4,B5,B6 e B7 
 
a) Científico e Fração. 
b) Texto e Especial. 
c) Texto e Científico. 
d) Número e Moeda. 
e) Científico e Moeda. 

 
39.  Assinale o recurso que está disponível no 

ambiente BROffice e que não faz parte do modo 
básico do ambiente Microsoft Office: 

 
a) Inserir quebras. 
b) Exportar diretamente como PDF. 
c) Desfazer digitação. 
d) Localizar e substituir. 
e) Ortografia e gramática. 

 
40. O arquivo digital planilha_de_custo.odt para ser 

aberto, utilizará o seguinte software:  
 
a) Microsoft Excel 2003 BR. 
b) BROffice Calc. 
c) Microsoft Word 2003 BR. 
d) BROffice Impress. 
e) BROffice Writer. 
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