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Conhecimentos Gerais (15 questões)

Português (8 questões)

Texto

Pode haver discussões burras sobre inteligência? Sim. 
Elas são mais comuns que discussões profanas sobre 
religião. Recentemente, quem levantou mais uma 
dessas tertúlias estéreis foi James Watson, um dos 
ganhadores do Nobel de medicina em 1962, quando 
afirmou: “A inteligência dos africanos não é a mesma 
que a nossa.” Depois desculpou-se, mas era tarde. Foi 
aposentado compulsoriamente da instituição de pes-
quisa a que pertencia.

Seguiu-se então o falso debate sobre se uma raça é 
mais inteligente do que outra, quando tudo o que se 
queria discutir era se ainda era possível, no mundo 
politicamente correto de hoje, fazer esse tipo de 
comparação. Não é. Até porque não se chega a lugar 
algum. Como e em que direção podem avançar as 
discussões sobre inteligência? As mais ponderadas e 
surpreendentes respostas vêm dos neodarwinistas, os 
sucessores intelectuais de Charles Darwin (1809-1882).

Eles avançam porque superaram a questão de quem é 
mais inteligente para se dedicar a mapear por que as 
inteligências diferem entre si. Os neodarwinistas par-
tem do pressuposto correto de que pode haver maior 
variação entre pessoas de uma mesma raça do que 
entre pessoas de raças diferentes.

Enterrada a comparação entre raças, pode-se tranqüi-
lamente focar em comparar como povos diferentes 
desenvolveram inteligências diferentes. Para os neo-
darwinistas, isso significa estudar como a evolução 
humana trabalhou sobre propriedades físicas e quí-
micas do cérebro humano em cada etapa e em cada 
nicho onde populações se isolaram através de eras. 
Nesse contexto puramente científico, a frase de Watson 
não deveria causar nenhum furor. Mas, como se sabe, 
as discussões sobre inteligência tendem a ser burras.

Adaptado de: Pense bem antes… Veja (São Paulo): n. 45, p. 124, 14 
nov. 2007.

Considere as afirmativas abaixo sobre acentuação 1. 
tônica e acentuação gráfica:

Todas as sílabas tônicas das palavras da Língua I. 
Portuguesa, isto é, as que são pronunciadas 
mais fortemente, recebem um acento gráfico.
As palavras II. tertúlias e estéreis recebem 
acento porque são paroxítonas terminadas 
em ditongos orais.
A palavra III. possível é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em “l”.
O acento na forma verbal IV. vêm justifica-se 
porque o verbo vir deve receber acento cir-
cunflexo quando conjugado na terceira pes-
soa do plural.

Assinale a alternativa que indique todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente I e III estão corretas.a. 
( ) Somente II e III estão corretas.b. 
( ) Somente I, II e IV estão corretas.c. 
( X ) Somente II, III e IV estão corretas.d. 
( ) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.e. 

Assinale a alternativa 2. correta quanto à regência 
verbal e nominal, segundo a norma culta da Língua 
Portuguesa.

( ) O Nobel é um prêmio que todos os cientistas a. 
aspiram.

( ) O problema – discussão sobre inteligência – b. 
resultou na polêmica que o texto se referiu.

( ) Sabendo que afirmações racistas implicam na c. 
rejeição das pessoas que lhes emitem, alguns 
cientistas se recusam a comparar raças.

( ) Em contextos científicos, prefere-se mais a d. 
estudar as causas do que a fazer discussões 
estéreis.

( X ) Os estudos dos neodarwinistas visam a des-e. 
cobrir por que as inteligências diferem tanto 
entre pessoas da mesma raça.
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Numere os termos (sublinhados no primeiro pará-3. 
grafo do texto) de acordo com a classificação sintática.

Classificação sintática Termos

SujeitoI. 
Predicado nominalII. 
Objeto diretoIII. 
Complemento IV. 
nominal

( ) de pesquisa
( ) mais uma dessas 

tertúlias estéreis
( ) a inteligência dos 

africanos
( ) são mais comuns 

que discussões pro-
fanas sobre religião

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
 correta de cima para baixo.

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

Considere as afirmativas abaixo sobre a grafia das 4. 
palavras destacadas na oração:

“Eles avançam porque superaram a questão de quem 
é mais inteligente para se dedicar a mapear por que 
as inteligências diferem entre si.”

O vocábulo I. porque (escrito junto e sem 
acento) é uma conjunção explicativa que liga 
a segunda oração à primeira, expressando 
idéia de explicação.
Em II. por que (escrito separado e sem acento) o 
por é preposição e o que é pronome relativo, 
substituindo a palavra “questão”.
O vocábulo III. por que (escrito separado e sem 
acento) introduz uma oração interrogativa 
indireta que, no exemplo acima, significa: Por 
que as inteligências diferem entre si?

Assinale a alternativa que indique todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente I está correta.a. 
( ) Somente I e II estão corretas.b. 
( X ) Somente I e III estão corretas.c. 
( ) Somente II e III estão corretas.d. 
( ) As afirmativas I, II e III estão corretas.e. 

Assinale a alternativa 5. correta.

Analise cada par de frases e identifique aquele no qual 
a segunda frase mantém o sentido da primeira.

( ) a. •  Debates sobre quem é mais inteligente cor-
rem risco de partirem de falsos argumentos. 
•  Discussões sobre inteligência partem muitas 
vezes de argumentos científicos.

( X ) b. •  O cotejo da cor da pele, do volume cerebral 
e do formato do crânio gozava de respeito 
científico. 
•  A comparação de aspectos físicos raciais – 
cor da pele, tamanho do cérebro, formato da 
caixa craniana – era aceita no meio científico .

( ) c. •  O cientista brasileiro Gilberto Freyre se recu-
sou a comparar raças para confrontar culturas. 
•  O cientista brasileiro Gilberto Freyre fez 
experiências com diferentes povos para apon-
tar a superioridade racial de alguns deles.

( ) d. •  Nativos da Polinésia vivem há milhares de 
anos em ambientes naturais que dispensam a 
habilidade de saber contar. 
•  Povos de algumas regiões da Polinésia 
sobrevivem até os dias de hoje porque desen-
volveram um prodigioso talento matemático.

( ) e. •  Os judeus asquenazes da Europa Central e 
Oriental são exemplos clássicos de indivíduos 
dotados de grande habilidade com números. 
•  O desempenho abaixo da média dos judeus 
asquenazes da Europa Central e Oriental em 
abstrações lógicas é uma prova da superiori-
dade de sua raça.

Dada a frase abaixo, assinale a alternativa 6. correta.

“Os neodarwinistas partem do pressuposto correto de 
que pode haver maior variação entre pessoas de uma 
mesma raça do que entre pessoas de raças diferentes.”

A palavra destacada pode ser substituída, sem alterar 
o sentido do texto, por:

( X ) princípioa. 
( ) regulamentob. 
( ) condicionamentoc. 
( ) teoremad. 
( ) ditadoe. 
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Imagine que o cientista James Watson deseje 7. 
escrever uma carta explicando-se a algumas perso-
nalidades brasileiras. Identifique os pronomes de tra-
tamento que seriam adequados para as autoridades 
listadas a seguir.

Pronomes de tratamento

Vossa EminênciaI. 
Vossa ExcelênciaII. 
Vossa MagnificênciaIII. 
Vossa SenhoriaIV. 
SenhorV. 

Autoridades

( ) Senador da república
( ) Diretor de órgão público
( ) Reitor de universidade
( ) Pesquisador em instituição de pesquisa
( ) Cardeal

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
 correta de cima para baixo.

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

Assinale a alternativa 8. correta quanto à concor-
dância verbal e nominal em relação aos pronomes de 
tratamento empregados na redação oficial.

( ) Recebei Vossa Magnificência nosso protesto a. 
de consideração.

( X ) Vossa Senhoria não entendeu minha declara-b. 
ção sobre os diferentes tipos de inteligência.

( ) Vossa Excelência tendes sido mal informa-c. 
dos sobre as pesquisas desenvolvidas na 
instituição.

( ) Informo a V. Sa. de que vossas observações d. 
serão levadas em consideração no relatório 
final.

( ) Vossa Eminência sereis oportunamente infor-e. 
mado dos resultados.

Atualidades (7 questões)

Assinale a alternativa que indica o fato histórico 9. 
que pode ser apontado entre as conseqüências da 
Segunda Guerra Mundial.

( X ) A “Guerra Fria”.a. 
( ) A “Guerra do Ópio”.b. 
( ) O surgimento da “Liga das Nações”.c. 
( ) A invasão da Polônia pelas tropas alemãs.d. 
( ) A fundação do partido nacional dos trabalha-e. 

dores alemães (nazista).

Mahatma Gandhi, na luta contra o domínio inglês, 10. 
adotou como estratégia a desobediência, o não paga-
mento de impostos e o boicote aos produtos ingleses.

Gandhi é o grande herói da independência do(a):

( ) Israel.a. 
( ) Butão.b. 
( X ) Índia.c. 
( ) Indonésia.d. 
( ) Afeganistão.e. 

No fim do século XIX, Theodor Herzl escreveu 11. 
o livro O Estado Judeu em que lançou as bases do 
sionismo, movimento que pretendia a criação de um 
território para o povo judeu.

Em maio de 1948, o sonho de Herzl tornou-se reali-
dade com a criação do (da):

( X ) Estado de Israel.a. 
( ) Estado Palestino.b. 
( ) Estado de Yerushalaim.c. 
( ) Organização Sionista Mundial.d. 
( ) Organização para a Libertação da Palestina.e. 
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Assinale a alternativa que completa a frase.15. 

Em 1985, Gorbachev assumiu o poder na URSS com 
o firme objetivo de reformar para recuperar o país. As 
reformas de Gorbachev iniciaram um processo liberali-
zante, cuja conseqüência foi:

( ) O início da Guerra Fria.a. 
( ) A invasão do Afeganistão pelas tropas b. 

soviéticas.
( ) O fortalecimento da União Soviética e do c. 

Pacto de Varsóvia.
( ) A invasão da Mongólia pela URSS para estan-d. 

car o nacionalismo local.
( X ) Os movimentos autonomistas de países que e. 

formavam o bloco soviético e o fim da URSS.

Em 2 de dezembro de 1945, realizaram-se elei-12. 
ções no Brasil. Assinale a alternativa que indica o 
candidato eleito, o primeiro após o longo governo de 
Getúlio Vargas.

( ) Plínio Salgado.a. 
( ) Carlos Lacerda.b. 
( ) Jânio da Silva Quadros.c. 
( ) Brigadeiro Eduardo Gomes.d. 
( X ) General Eurico Gaspar Dutra.e. 

O grito de “Diretas Já” ecoou em um famoso comí-13. 
cio ocorrido em São Paulo em 1985. O objetivo dos 
líderes que participaram deste comício era:

( ) A renúncia do Presidente Jânio Quadros.a. 
( ) A renúncia do Presidente Fernando Collor de b. 

Mello.
( X ) A realização de eleições diretas para presi-c. 

dente da República, uma vez que os presiden-
tes eram eleitos indiretamente.

( ) A deposição do Marechal Humberto de d. 
Alencar Castello Branco e a eleição de um 
novo presidente.

( ) A volta do sistema de eleições para os cargos e. 
do executivo e legislativo, até então escolhi-
dos – de acordo com o critério de antiguidade- 
por uma junta militar.

Adolescentes de New York calçam tênis confec-14. 
cionados em Taiwan com couro produzido no Brasil. 
Meninas francesas brincam com bonecas feitas na 
China com matérias primas vindas da Venezuela, da 
Guatemala e da Alemanha. No mundo dos nossos dias 
mercadorias, dinheiro, idéias vão de um lugar ao outro 
como num passe de mágica. O mundo nunca foi tão 
pequeno.

Assinale a alternativa que identifica o fenômeno da 
vida atual a que o texto se refere.

( ) Conflito norte-sul.a. 
( X ) Globalização.b. 
( ) Revolução Bolivariana.c. 
( ) Explosão demográfica.d. 
( ) Primeira Revolução Industrial.e. 
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Conhecimentos Específicos (15 questões)

Leia a afirmação abaixo.16. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),  

Lei no 8.069, de 13-7-1990, segue a doutrina da  

          , que se baseia no princípio 

do                    . 

Segundo o ECA, o Estado brasileiro deve assegurar 

as necessidades da pessoa em desenvolvimento, ou 

seja, de até      de idade. O Estatuto substitui 

a doutrina de situação            que 

atendia o Código de Menores. Este tinha como objeto 

de atenção somente os menores em conflito com a lei, 

ou privados de              .

Assinale a alternativa que completa correta e seqüen-
cialmente as lacunas do texto.

( ) proteção ; melhor interesse da criança e do a. 
adolescente ; 18 anos ; precária ; atendimento.

( X ) proteção integral ; melhor interesse da b. 
criança ; 18 anos ; irregular ; assistência

( ) proteção ; cuidado da criança e do adoles-c. 
cente ; 21 anos ; precária ; atendimento.

( ) proteção integral ; melhor interesse da d. 
criança ; 18 anos ; irregular ; atendimento.

( ) proteção integral ; melhor interesse da e. 
criança ; 21 anos ; irregular ; assistência.

A Lei n17. o 8.662, de 7 de junho de 1993, dispõe 
sobre a profissão do Assistente Social. Segundo esta 
lei, qual das alternativas abaixo é falsa em relação às 
competências deste profissional?

( ) Planejar, organizar e administrar benefícios e a. 
Serviços Sociais.

( ) Planejar, executar e avaliar pesquisas que b. 
possam contribuir para a análise da realidade 
social e para subsidiar ações profissionais.

( X ) Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, c. 
programas e projetos que sejam do âmbito 
do Serviço Social sem a participação da socie-
dade civil.

( ) Elaborar, implementar, executar e avaliar polí-d. 
ticas sociais junto a órgãos da administração 
pública, direta ou indireta, empresas, entida-
des e organizações populares.

( ) Orientar indivíduos e grupos de diferentes e. 
segmentos sociais no sentido de identificar 
recursos e de fazer uso dos mesmos no aten-
dimento e na defesa de seus direitos.

Qual das alternativas abaixo constitui dever do 18. 
Assistente Social na sua relação com os usuários?

( ) Incentivar, sempre que possível, a prática pro-a. 
fissional interdisciplinar.

( ) Contribuir para a criação de mecanismos b. 
que venham burocratizar a relação com os 
usuários.

( ) Contribuir para a viabilização da participação c. 
não efetiva da população usuária nas decisões 
institucionais.

( ) Esclarecer aos usuários, somente quando d. 
solicitarem, sobre os objetivos e a amplitude 
de sua atuação profissional.

( X ) Democratizar as informações e o acesso aos e. 
programas disponíveis no espaço institucio-
nal, como um dos mecanismos indispensáveis 
à participação dos usuários.
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A Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei 21. 
Orgânica da Assistência Social – LOAS) dispõe sobre 
a organização da Assistência Social e dá outras provi-
dências. Sobre esta Lei, qual das alternativas abaixo é 
verdadeira?

( ) Compete à União o atendimento às ações a. 
assistenciais de caráter de emergência.

( ) A primazia da responsabilidade da organiza-b. 
ção civil na condução da política de assistên-
cia social é uma das diretrizes que compõe o 
capítulo II da LOAS.

( ) O funcionamento das entidades e organiza-c. 
ções de assistência social independe de prévia 
inscrição no respectivo Conselho Municipal de 
Assistência Social.

( ) A assistência social, direito do cidadão e dever d. 
do Estado, é Política de Seguridade Social 
contributiva, que provê os mínimos sociais, 
realizada através de um conjunto de ações de 
iniciativa pública para garantir o atendimento 
às necessidades básicas.

( X ) A assistência social realiza-se de forma inte-e. 
grada às políticas setoriais, visando ao enfren-
tamento da pobreza, à garantia dos mínimos 
sociais, ao provimento de condições para 
atender contigências sociais e à universaliza-
ção dos direitos sociais.

Quais são os princípios doutrinários do SUS?22. 

( X ) Universalidade, Equidade, Integralidade.a. 
( ) Resolutividade, Universalidade, Equidade.b. 
( ) Universalidade, Resolutividade, Integralidade.c. 
( ) Resolutividade, Universalidade, Integralidade.d. 
( ) Universalidade, Equidade, Promoção da Saúde.e. 

O assistente social é um profissional habilitado 19. 
a propor, elaborar e executar políticas, programas e 
serviços no âmbito governamental, empresarial e/ou 
da sociedade civil organizada. Estes espaços consti-
tuem um campo amplo de trabalho que, por meio de 
diversos programas, possibilitam ao assistente social 
o desenvolvimento de ações de enfrentamento à 
pobreza, à violência e à exclusão social. Considerando 
a especificidade do trabalho do profissional de Serviço 
Social, qual das alternativas abaixo melhor identifica a 
sua proposta?

( ) Construir um projeto que possibilite uma a. 
sociedade mais justa e menos igualitária.

( ) Construir um projeto que assegure os direi-b. 
tos sociais e a igualdade social dos menos 
favorecidos.

( ) Construir um projeto ético-político que c. 
observe os direitos sociais e a justiça social 
entre os menos favorecidos.

( X ) Construir um projeto ético-político em busca d. 
da defesa dos direitos sociais, de uma sociabi-
lidade mais justa e mais igualitária.

( ) Construir um projeto que observe os direitos e. 
sociais e uma sociedade mais justa e menos 
igualitária.

Qual das questões abaixo 20. não constitui direito do 
Assistente Social, segundo o Código de Ética?

( ) Livre exercício das atividades inerentes à a. 
profissão.

( ) Desagravo público por ofensa que atinja a sua b. 
honra profissional.

( X ) Assinatura ou publicação em seu nome de c. 
trabalhos de terceiros, executados sob sua 
orientação.

( ) Participação na elaboração e gerenciamento d. 
das políticas sociais, e na formulação e imple-
mentação de programas sociais.

( ) Ampla autonomia no exercício da profissão, e. 
não sendo obrigado a prestar serviços profis-
sionais incompatíveis com as suas atribuições, 
cargos ou funções.
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Com base no Estatuto do Idoso, observe as afir-25. 
mações abaixo:

O Estatuto do Idoso foi instituído para regular I. 
os direitos assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.
É dever de todos zelar pela dignidade do II. 
idoso, colocando-o a salvo de qualquer tra-
tamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor.
Se o idoso ou seus familiares não possuírem III. 
condições econômicas de prover o seu sus-
tento, caberá ao Poder Público esse provi-
mento, no âmbito da assistência social.
Se os profissionais de saúde suspeitarem ou IV. 
tiverem a confirmação de maus tratos con-
tra o idoso, é obrigatória a comunicação à 
autoridade policial, ao Ministério Público, ao 
Conselho Municipal do Idoso, ao Conselho 
Estadual do Idoso ou ao Conselho Nacional do 
Idoso.
O Dia Mundial do Trabalho, 5 de maio, é a data V. 
base dos aposentados e pensionistas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmações 
corretas.

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

A organização dos serviços de saúde no Brasil é 23. 
fruto de uma longa caminhada, resultando no Sistema 
Único de Saúde (SUS). Sobre o SUS, analise as afirma-
ções abaixo.

Caráter público, contando com a complemen-I. 
tação dos serviços privados, conveniados e 
contratados.
Formado por uma rede regionalizada, hierar-II. 
quizada e descentralizada.
Direção única em cada esfera de governo.III. 
Sob controle da sociedade.IV. 
Conjunto de unidades, serviços e ações que V. 
interagem para a cura da doença.

Assinale a alternativa que indica características do SUS:

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

As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis 24. 
sempre que os direitos reconhecidos no Estatuto do 
Idoso forem ameaçados ou violados. Sendo assim, o 
Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requeri-
mento daquele, poderá determinar medidas como:

Encaminhamento à família ou curador, I. 
mediante termo de responsabilidade.
Orientação e acompanhamento com tempo II. 
ilimitado.
Abrigo definitivo.III. 
Abrigo em entidade.IV. 
Requisição para tratamento de sua saúde em V. 
regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmações 
corretas.

( ) I e IV somente.a. 
( ) I e V somente.b. 
( ) II e III somente.c. 
( ) IV e V somente.d. 
( X ) I, IV e V somente.e. 
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Assinale a alternativa 28. correta, de acordo com a 
Lei Federal 8742/1993:

( ) A assistência social rege-se pelo princípio da a. 
igualdade de direitos no acesso ao atendi-
mento, garantindo-se preferência às popula-
ções urbanas.

( ) A organização da assistência social tem como b. 
base a participação da população, por meio 
de organizações representativas, na execução 
das políticas e das ações em todos os níveis.

( X ) A inscrição da entidade no Conselho c. 
Municipal de Assistência Social é condição 
essencial para o encaminhamento de pedido 
de registro e de certificado de entidade bene-
ficente de assistência social junto ao Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS).

( ) A assistência social tem por objetivos a garan-d. 
tia de 3 (três) salários mínimos 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 pro-
vida por sua família.

( ) O funcionamento das entidades e organiza-e. 
ções de assistência social depende de prévia 
inscrição no respectivo Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS).

Considera-se idosa a pessoa com idade mínima de:29. 

( X ) 60 anos.a. 
( ) 65 anos.b. 
( ) 70 anos.c. 
( ) 75 anos.d. 
( ) 80 anos.e. 

A política de atendimento ao idoso é realizada 26. 
por um conjunto articulado de ações governamen-
tais e não-governamentais da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. São linhas de ação 
dessa política:

Serviços especiais de prevenção e atendi-I. 
mento às vítimas de negligência, maus-tratos, 
exploração, abuso, crueldade e opressão.
Serviço de identificação e localização de II. 
parentes ou responsáveis por idosos aban-
donados em hospitais e instituições de longa 
permanência.
Mobilização da opinião pública no sentido da III. 
participação dos diversos segmentos da socie-
dade no atendimento ao idoso.
Serviço de orientação, acompanhamento e IV. 
apoio definitivos.
Serviço de inclusão em programa comunitário V. 
de auxílio a usuários dependentes de drogas 
lícitas ou ilícitas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmações 
corretas.

( ) I e III somente.a. 
( X ) I, II e III somente.b. 
( ) I, III e V somente.c. 
( ) II, III e V somente.d. 
( ) I, II, III e V somente.e. 

De acordo com o Estatuto da Criança e do 27. 
Adolescente, a autoridade judiciária poderá aplicar a 
medida por ato infracional, desde que reconheça na 
sentença:

( X ) Haver prova da existência do fato.a. 
( ) Estar provada a inexistência do fato.b. 
( ) Não constituir o fato ato infracional.c. 
( ) Não haver prova da existência do fato.d. 
( ) Não existir prova de ter o adolescente concor-e. 

rido para o ato infracional.
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Em relação ao sigilo profissional, assinale a alter-30. 
nativa que não está de acordo com o Código de Ética 
profissional dos Assistentes Sociais:

( ) Constitui direito do assistente social manter o a. 
sigilo profissional.

( X ) É vedado ao assistente social revelar sigilo b. 
profissional, mesmo quando se tratar de situa-
ções cuja gravidade possa, envolvendo ou não 
fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses 
do usuário, de terceiros e da coletividade.

( ) O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo c. 
de que o assistente social tome conheci-
mento, como decorrência do exercício da 
atividade profissional.

( ) Em trabalho multidisciplinar só poderão ser d. 
prestadas informações dentro dos limites do 
estritamente necessário.

( ) A revelação será feita dentro do estrita-e. 
mente necessário, quer em relação ao 
assunto revelado, quer em relação ao grau e 
número de pessoas que dele devam tomar 
conhecimento.
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