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ASSISTENTE SOCIAL

31. (CONCURSO JARDIM/2022) A origem e consoli-
dação do Serviço Social brasileiro se gestam no mo-
vimento histórico da sociedade e no complexo pro-
cesso de reprodução social que se entrelaçam na
formação da sociabilidade humana em uma trama
que envolve diversos fatores tais como o econômico,
político, social, cultural, religioso, etnia, gênero,
idade etc. Considerando essa premissa assinale a
alternativa correta sobre as principais matrizes do
conhecimento e ação do Serviço Social brasileiro:

A) É no contexto de expansão e secularização do mundo
capitalista que, na década de 1930, surge o Serviço
Social brasileiro sustentado pelo ideário franco-belga
com posicionamento e fazer profissional embasado na
teoria social crítica de cunho humanista e conservador.

B) O primeiro suporte teórico-metodológico utilizado
pelo Serviço Social brasileiro para a qualificação téc-
nica de sua prática foi o positivismo que possibilitava
uma análise do ser social de maneira totalizadora, mi-
nuciosa, subjetiva e histórica.

C) Nos anos 1960 mudanças na ordem econômica, so-
cial, política e cultural impostas pelas novas configu-
rações do capitalismo mundial levam a profissão in-
quietações e questionamentos e, consequentemente, ao
rompimento com bases teóricas conservadoras e a ado-
ção imediata do marxismo como matriz teórica para
sua práxis.

D) A aproximação do Serviço Social brasileiro com o
marxismo acontece em um cenário político adverso
por conta da Ditadura Militar implantada no país em
1694 e resulta, inicialmente, em tendências atravessa-
das por um projeto tecnocrático-modernizador do qual
os Seminários de Araxá e Teresópolis são demonstra-
ções.

E) A adoção da vertente marxista no Serviço Social bra-
sileiro transcorreu de forma linear e homogênea com
aproximação através do próprio pensamento de Marx
e ação voltada a negação da prática institucional e as
determinações sócio-históricas da profissão.

32. (CONCURSO JARDIM/2022) As transformações
ocorridas no mundo do trabalho em decorrência da
reestruturação capitalista impactaram nas condi-
ções e relações de trabalho do assistente social tanto

na esfera privada como na estatal. O projeto ne-
oliberal imprimiu efeitos à prática profissional de
maneira que:

A) A forma de contratação profissional se intensifica por
meio da terceirização produzindo estabilidade, perca
de direitos e garantias trabalhistas como ainda um au-
mento do número de assistentes sociais nos espaços
sócio ocupacionais privados e públicos.

B) As transformações ocasionadas pela reestruturação ca-
pitalista provocaram mudanças no mercado de trabalho
dos assistentes sociais, trazendo novas configurações
para o exercício profissional, ao tempo que a profis-
são é atingida pela flexibilização, precarização e pela
terceirização, ela tem seus postos de trabalhos amplia-
dos pela via da descentralização dos serviços públicos
e pela municipalização.

C) A organização das políticas sociais no neoliberalismo
vem acontecendo de modo a exigir do Assistente So-
cial competências técnico-operativa para implementar
políticas sócio/assistenciais inclusivas e que promo-
vam, ao usuário, a superação da dependência da tutela
do Estado.

D) Os espaços sócio ocupacionais apresentam-se como
um campo de contradições e tensões, no entanto, não
atinge o assistente Social pois esse é um profissional
liberal e autônomo.

E) A prática profissional do Assistente Social não é atra-
vessada pela lógica da implantação dos serviços soci-
ais é influenciada pelo seu código de ética pois é esse
que determina o modus operandi do Assistente Social.

33. (CONCURSO JARDIM/2022) O Serviço Social en-
quanto profissão inserida na divisão social do tra-
balho possui como objeto de intervenção as múl-
tiplas expressões da "Questão Social". Sobre a
"Questão Social" avalie as seguintes afirmações e
marque o item correto.

A) Foi na transição do capitalismo concorrencial para o
socialismo que surgiu a "Questão Social".

B) Pode-se considerar que os termos "Questão Social"
e Desigualdade Social são sinônimos e o assistente
social é o profissional com competência técnico-
metodológica para dá respostas a suas manifestações.

C) "Questão Social" é resultado das desigualdades gera-
das na sociedade capitalista e dos conflitos de classes
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que se estabelece nessa sociedade desigual e concen-
tradora de riqueza.

D) No seio da sociedade capitalista a "Questão Social" é
inerente aos sujeitos sociais .

E) O surgimento da "Questão Social" está relacionado
ao pauperismo como fenômeno social pós-crise capi-
talista da década de 1970.

34. (CONCURSO JARDIM/2022) Considerando o ce-
nário de profundas transformações ocasionadas
pela crise do Welfare State e as respostas dadas,
pelo capital, para superação da mesma através da
adoção de uma agenda neoliberal, assinale a alter-
nativa que apresenta as implicações para as políti-
cas sociais

A) Políticas paternalistas, mas articuladas e complemen-
tares entre si.

B) Políticas focalizadora e que geram de equilíbrio e paz
social.

C) Políticas planejadas, operantes e que garantem a uni-
versalidade do acesso a todos os usuários.

D) Políticas que implementam direitos, com caráter de
ações pontual e com regras de acessibilidade objetivas
e estáveis.

E) Desmonte das políticas sociais, desigualdade social e
concentração da riqueza.

35. (CONCURSO JARDIM/2022) Após a Constituição
de 1988 vários Conselhos de políticas setoriais e de
direitos foram criados e outros, já vigentes, passa-
ram por atualizações. Sobre Conselhos indique a
alternativa correta:

A) Os Conselhos são uma forma autônoma de participa-
ção popular na gestão pública e um de seus objetivos é
a dividir o poder decisório com o Estado.

B) A criação dos Conselhos de políticas setoriais e de
direitos promoveu mudanças significativas no campo
das politicas sociais, no entanto, não contribuíram com
ações mais transparentes da participação popular.

C) Os Conselhos são instâncias de representação popular
descentralizada e paritária que de forma independente
da estrutura formal do Estado executam a função de
consultiva de assegurar a garantia dos direitos.

D) Os Conselhos são instâncias de representação popular
descentralizada que de forma subordinada executam a
função deliberativa de assegurar a garantia dos direitos
e conquistas.

E) Os Conselhos são uma forma autônoma de organiza-
ção da sociedade civil frente ao Estado, detém o poder
consultivo e tem por principal objetivo representar in-
teresses particulares.

36. (CONCURSO JARDIM/2022) De acordo com a
Constituição Federal de 1988 em seu artigo 194, o
tripé da Seguridade Social é composto por:

A) Saúde, Educação e Assistência Social.

B) Saúde, Habitação e Assistência Social.

C) Saúde, Previdência Social e Assistência Social.

D) Saúde, Assistência Social e Cultura.

E) Saúde, Educação e Cultura.

37. (CONCURSO JARDIM/2022) Sobre a colocação de
criança e adolescentes em famílias substitutas, por
meio de guarda, tutela ou adoção, a Lei 8.069/90
afirma:

A) Na inserção de criança ou adolescente em família subs-
titua, seja por guarda, tutela ou adoção, ela (as) devem
sempre ser ouvidas previamente por equipe interpro-
fissional, sobre as implicações da medida, e terá sua
opinião devidamente considerada.

B) A tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou sus-
pensão do poder familiar e implica necessariamente o
dever de guarda

C) Na adoção, e em caso de conflito entre direitos e inte-
resses do adotando e de outras pessoas, deve prevale-
cer os interesses de seus pais biológicos, e na ausência
desses o juiz da vara da infância e juventude.

D) O detentor da guarda de criança e adolescente tem o
dever de lhes prestar assistência material, moral e edu-
cacional, podendo opor-se a terceiros, inclusive aos
pais, pois a guarda confere à criança ou adolescente
a condição de dependente, para todos os fins e efeitos
de direito, exceto os previdenciários.

E) A colocação da criança ou adolescente em família
substituta poderá ou não ser precedida de preparação
gradativa e acompanhamento durante o processo, a de-
pender da especificidade do caso.
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38. (CONCURSO JARDIM/2022) De acordo com a Lei
8.069/90 o adolescente autor de Ato Infracional tem
direitos individuais que devem ser resguardados.
Entre esses direitos está:

A) Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, ex-
ceto por ordem judicial.

B) Mesmo civilmente identificado, o adolescente será
submetido à identificação compulsória pelos órgãos
policiais, de proteção e judiciais para que não restem
dúvidas de que se trata mesmo do identificado.

C) O adolescente tem direito à identificação dos respon-
sáveis por sua apreensão e deve ser informado sobre
seus direitos.

D) Em caso de apreensão de adolescentes, o local onde
ele se encontra recolhido deve ser comunicado apenas
à autoridade judiciária competente.

E) A internação de adolescente, antes da sentença, não
pode acontecer em nenhuma hipótese.

39. (CONCURSO JARDIM/2022) De acordo com a Ti-
pificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais,
o PAIF tem por objetivo:

A) Apoiar indivíduos que tiveram ruptura de vínculos fa-
miliares e colaborar reinserção no seio familiar.

B) Fortalecer a função punitiva da família, contribuindo
na melhoria da qualidade de vida de todos os seus
membros.

C) Apoiar famílias que possuem dentre seu membros in-
divíduos que necessitam de cuidados, por meio da pro-
moção de espaços coletivos de escuta e troca de vivên-
cias familiares.

D) Acompanhar adolescentes e sua família durante o cum-
primento de medida socioeducativa ou liberdade assis-
tida

E) Acolher crianças e/ou adolescentes que estejam tem-
porariamente afastados de seus pais.

40. (CONCURSO JARDIM/2022) A assistência social,
enquanto política pública direito do cidadão e dever
do Estado, se rege pelo seguinte princípio:

A) Atendimento às necessidades sociais sob as exigências
de rentabilidade econômica.

B) Defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso
aos direitos no conjunto das provisões socioassistenci-
ais.

C) participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das políticas e no con-
trole das ações em todos os níveis

D) A proteção social, à garantia da vida, à redução de da-
nos e à prevenção de vulnerabilidades sociais e econô-
micas.

E) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, e garantia de equi-
valência às populações urbanas e rurais.

41. (CONCURSO JARDIM/2022) A PNAS - Política
Nacional de Assistência Social tem suas ações e ser-
viços baseados na matricialidade familiar, para isso
a compreende família como:

A) Compreendida como espaço de proteção inabalável
para seus membros, pois é uma das poucas instituições
que não sofrem mudanças em decorrência das altera-
ções no estilo de vida contemporâneo.

B) Com vários formatos e/ou modelos, é mediadora das
relações entre os sujeitos e a coletividade, delimitando,
continuamente os deslocamentos entre o público e o
privado, bem como geradora de modalidades comuni-
tárias de vida.

C) Estabelecida como instituição sólida, sem contradições
e em total harmonia com a organização patriarcal.

D) Espaço privilegiado para manutenção da vida em soci-
edade, primeira instância de proteção social e campo
blindado contra infortúnios da sociedade capitalista.

E) Local de harmonia e partilha que possibilita a todos
seus membros crescimento sadio e longe vícios.

42. (CONCURSO JARDIM/2022) De acordo com a Ti-
pificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais
os serviços oferecidos pelo SUAS na Proteção Social
Especial de Média Complexidade são:

A) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Pú-
blicas e de Emergências; Serviço de Proteção e Aten-
dimento Especializado a Famílias e Indivíduos.

B) Serviço Especializado em Abordagem Social; Serviço
de Acolhimento Institucional em república.
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C) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumpri-
mento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assis-
tida (LA); Serviço de Proteção e Atendimento Integral
à Família.

D) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de
Rua; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos;

E) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cum-
primento de Medida Socioeducativa de Liberdade As-
sistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade
(PSC); Serviço de Proteção Social Especial para Pes-
soas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;

43. (CONCURSO JARDIM/2022) Benefícios Eventu-
ais são provisões suplementares e imediatas que vi-
sam garantir suprimento a necessidades temporá-
rias de indivíduos em situação de vulnerabilidade
temporária e calamidades públicas. Assinale qual
item não correspondem a Benefícios Eventuais pre-
visto na LOAS

A) Auxílio funeral.

B) Auxílio natalidade.

C) Auxilio alimentação.

D) Seguro desemprego.

E) Aluguel social

44. (CONCURSO JARDIM/2022) O Benefício de Pres-
tação Continuada garante um salário-mínimo men-
sal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos
ou mais que comprovem não possuir meios de pro-
ver a própria manutenção nem de tê-la provida por
sua família. Sobre o BPC marque a alternativa cor-
reta

A) Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimento de longo prazo ou permanente de natu-
reza física, mental, intelectual ou sensorial, e que fica
impossibilitado de participar de maneira plena e efe-
tiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas.

B) O benefício de prestação continuada pode ser acumu-
lado pelo beneficiário com outro no âmbito da segu-
ridade social desde que se comprove condição econô-
mica na linha da miséria.

C) Para concessão do BPC não poderão ser utilizados ele-
mentos vexatórios da condição de miserabilidade do
grupo familiar e de sua situação de vulnerabilidade.

D) O benefício de prestação continuada será computado,
para fins de concessão do BPC a outro idoso ou pessoa
com deficiência da mesma família, no cálculo da renda
familiar mensal.

E) O BPC é um benefício vitalício e não cessa em caso

45. (CONCURSO JARDIM/2022) O Sistema Único de
Saúde se constitui do conjunto de ações e serviços
de saúde que são prestados nas três níveis do Es-
tado, seja pela administração direta e indireta ou
fundações mantidas pelo Poder Público, um de seus
principais objetivos é:

A) Formular política de saúde destinada a promover, nos
campos econômico e social, à redução de riscos de do-
enças e de outros agravos e no estabelecimento de con-
dições que assegurem acesso universal e igualitário às
ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação.

B) Realizar assistência terapêutica integral, inclusive far-
macêutica a todos os usuários do sistema;

C) Dar assistência às pessoas em vulnerabilidade social
através de ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde, com a realização integrada das ações assis-
tenciais e das atividades preventivas e curativas.

D) Realizar Vigilância sanitária, epidemiológica, ações de
saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral,
inclusive farmacêutica.

E) Participar na formulação da política e na execução de
ações de saneamento básico, na vigilância nutricional
e a orientação alimentar, como ainda na formulação e
execução da política de sangue e seus derivados.

46. (CONCURSO JARDIM/2022) De acordo com a lei
8.142/90, é correto afirmar que:

A) As conferencias de saúde terão sua organização e
norma de funcionamento definidas pelo Conselho Na-
cional de Secretários de Saúde (Conass)
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B) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deli-
berativo, órgão colegiado composto por representantes
do governo, prestadores de serviço, profissionais de
saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e
no controle da execução da política de saúde na instân-
cia correspondente, inclusive nos aspectos econômicos
e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo
chefe do poder legalmente constituído em cada esfera
do governo.

C) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos
com a representação dos vários segmentos sociais,
para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes
para a formulação da política de saúde nos níveis cor-
respondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, ex-
traordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

D) O Conselho Nacional de Saúde é formado pelo O
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)
e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de
Saúde (Conasems)

E) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde
e Conferências será distinta em relação ao conjunto
dos demais segmentos.

47. (CONCURSO JARDIM/2022) No tocante aos pila-
res do projeto ético - político da profissão assinale a
alternativa correta:

A) Lei de Regulamentação de profissão de 1993; Código
de Ética de 1986; Documentos do Movimento de Re-
conceituação.

B) Lei de Regulamentação de profissão de 1993; Docu-
mentos de Araxá e Teresópolis; Diretrizes Curriculares
da ABPESS de 1993;

C) Documento do Congresso da Virada de 1979; Código
de Ética de 1993; Adoção do marxismo como corrente
teórica.

D) Código de Ética de 1986; Diretrizes Curriculares da
ABPESS de 1993; Lei de Regulamentação de Profis-
são de 1993.

E) Código de Ética de 1993; Lei de Regulamentação de
Profissão de 1993; Diretrizes Curriculares da ABPESS
de 1993.

48. (CONCURSO JARDIM/2022) Considerando que o
Serviço Social é uma profissão inserida na divisão
sociotécnica do trabalho no seio da sociedade capi-
talista madura e distingue-se por ser uma profissão
interventiva, que conhece a realidade em sua com-
plexidade e tem a categoria mediação como instru-
mento para operacionalização da prática profissio-
nal pode-se afirmar que:

A) As mediações enquanto instrumento de trabalho do
Assistente Social são utilizadas para apresentar as de-
terminações imediatistas do momento presente

B) O Assistente Social se utiliza da categoria mediação
apenas no contexto de intervenção no campo dos con-
flitos familiares.

C) A categoria mediação é própria à ação profissional do
assistente social e sua utilização enquanto instrumento
não possui relação com a matriz teórica metodológica
que orienta a atividade profissional.

D) A prática profissional direcionada para a materializa-
ção do projeto ético político da profissão pressupõe o
entendimento de que o espaço de intervenção profissi-
onal é campo de mediações

E) A utilização da categoria mediação na atividade pro-
fissional possibilita desvendar a realidade, no entanto
não contribui para sua transformação.

49. (CONCURSO JARDIM/2022) Considerando a ori-
entação e o acompanhamento como ações profissi-
onais de caráter socioeducativo e que reforçam a
dimensão educativa da prática do Assistente Social
analise os itens abaixo e assinale a resposta correta

A) A orientação e o acompanhamento interferem indire-
tamente na formação de condutas e subjetividades dos
usuários das politicas sociais, pois há de se considerar
o terreno contraditório que todos estão inseridos.

B) Realizado por assistentes sociais alinhados com o pro-
jeto ético-político da profissão, a orientação e o acom-
panhamento contribui para fortalecimento de proces-
sos emancipatórios e a transformação social.

C) A realização da orientação e acompanhamento a in-
divíduos, famílias ou grupos se constitui como um
campo de mediação privilegiada, porém não possibilita
a materialização da cidadania muito menos autonomia
dos sujeitos.
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D) Para uma melhor utilização desse instrumental, o assis-
tente social, deve utilizar ficha de orientação e acom-
panhamento disponibilizado pelo Conselho Federal de
Serviço Social - CFESS.

E) A orientação e o acompanhamento enquanto ação so-
cioeducativa se configura como atribuição privativa de
profissionais com grau de licenciatura e não bachare-
lado.

50. (CONCURSO JARDIM/2022) A elaboração de es-
tudo social se configura como uma competência
profissional do Assistente Social prevista na Lei
8.662. Diante dessa afirmativa marque a alterna-
tiva correta:

A) A prática do Estudo Social enquanto atividade pro-
fissional do Assistente Social passa a ser incorporada
pela profissão após o movimento de reconceituação do
Serviço Social e a promulgação do código de ética de
1993.

B) A realização de estudos sociais faz parte da trajetória
do Serviço Social e da prática profissional do Assis-
tente Social, entretanto se transformando no percurso
histórico à medida que a profissão também se trans-
forma.

C) A utilização do Estudo Social enquanto instrumental
técnico do Assistente Social segue padrão de formulá-
rio único que deve ser utilizado por todos os profissio-
nais independentes da política a qual está inserido, pois
isso respeita o caráter generalista de sua formação.

D) O Estudo Social não se configura como uma prática
profissional do Assistente Social e sim como um ins-
trumento utilizado apenas por equipe interdisciplinar
nos serviços oferecidos pela política da Assistência So-
cial.

E) O uso de Estudos Sociais por parte do Assistente So-
cial como instrumento de trabalho somente é possível
com a devida autorização do conselho de classe.

51. (CONCURSO JARDIM/2022) De acordo com o Có-
digo de Ética do Assistente Social de 1993 são deve-
res do Assistente Social:

A) Ter liberdade na realização de seus estudos e pesqui-
sas, resguardados os direitos de participação de indiví-
duos ou grupos envolvidos em seus trabalhos.

B) Garantia do sigilo profissional como ainda de arquivos
e documentos profissionais.

C) Escolher pela utilização de seu número de registro no
Conselho Regional no exercício da Profissão

D) Ampla autonomia no exercício da Profissão, não sendo
obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis
com as suas atribuições, cargos ou funções.

E) Privar-se, no exercício da Profissão, de práticas que ca-
racterizem a censura, a restrição da liberdade, o poli-
ciamento dos comportamentos, denunciando sua ocor-
rência aos órgãos competentes.

52. (CONCURSO JARDIM/2022) O exercício profis-
sional do Assistente Social no Brasil é livre para
aqueles que:

A) Possuam diploma de nível superior expedido por uni-
versidades, faculdades ou cursos de livre docência re-
conhecidos pelo MEC e devidamente registrados em
órgãos competentes.

B) Portadores de diploma de curso superior em Serviço
Social, em nível de graduação ou pós-graduação stricto
senso, expedido por estabelecimento de ensino sediado
em países estrangeiros, conveniado com o governo bra-
sileiro, devidamente revalidado e registrado em órgão
competente no Brasil.

C) Aqueles com diploma de notório saber em Assistên-
cia Social e experiência comprovada na área de ges-
tão e execução de politicas sociais de acordo com a lei
8.662/93

D) O exercício da profissão de Assistente Social só será
possível àquele que possuam registro nos Conselhos
Regionais de Serviço Social e que tenham jurisdição
sobre a área de atuação.

E) Portadores de diploma de graduação em Serviço Social
e pós-graduação Lato Senso em administração pública
e/ou Gestão Social.

53. (CONCURSO JARDIM/2022) São competências do
Assistente Social de acordo com a Lei 8.662/93, EX-
CETO:

A) Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais,
informações e pareceres sobre a matéria de Serviço So-
cial.
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B) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, progra-
mas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Ser-
viço Social com participação da sociedade civil.

C) Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em
matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e
na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da cole-
tividade.

D) Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços
Sociais

E) Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos
sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso
dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direi-
tos

54. (CONCURSO JARDIM/2022) De acordo com o Có-
digo de Ética de 1993, na relação de trabalho entre
o Assistente Social e outros profissionais é vedado:

A) Fazer crítica pública a colega de trabalho mesmo que
de maneira respeitosa, comprovada e construtiva.

B) Trabalhar de maneira monodisciplinar, porém incenti-
vando sempre que possível o trabalho interdisciplinar.

C) Ser conveniente com falhas éticas ancorados nos prin-
cípios éticos da profissão e/ou técnicas praticadas por
assistentes sociais ou qualquer outro profissional.

D) Obter vantagens pessoais decorrentes da relação de tra-
balho assistente social x usuário/a.

E) Emprestar seu nome e registro profissional a firmas,
organizações ou empresas para simulação do exercício
efetivo do Serviço Social.

55. (CONCURSO JARDIM/2022) Sobre o sigilo profis-
sional assegurado pelo Código de Ética em vigor
pode-se afirmar que:

A) O sigilo profissional se constitui como um dever do
Assistente Social.

B) Em trabalho com equipe multidisciplinar todas as in-
formações sobre o atendimento e/ou acompanhamento
de usuários devem ser informadas aos profissionais
que compõem a equipe, sem restrições.

C) É direito do Assistente Social revelar sigilo profissi-
onal desde que o profissional avalie a necessidade e
importância de fazê-lo.

D) O sigilo tem por intuito proteger o assistente social
de possíveis represálias que possa sofrer por parte do
usuário e/ou seu chefe imediato.

E) A quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem
de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não
fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do/a usuá-
rio/a, de terceiros/as e da coletividade.
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