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INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

TEXTO

De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

A bandeira holandesa estivera hasteada sobre
as Índias Orientais por três séculos. Como o
arquipélago indonésio era rico em petróleo e
borracha, tinha importância vital para a
economia holandesa. Terminada a guerra, o
governo da Holanda pretendia seriamente
resgatar aquele território assim que os
japoneses se retirassem. A dúvida era se
disporia de força militar suficiente para
derrotar os indonésios e sua crescente
resistência.
O líder dos indonésios, o enérgico presidente
Sukarno, estava decidido. Para os milhares de
indivíduos que ouviam seus discursos, ele
parecia um mágico. Tal como Gandhi, era um
tanto teatral, mas nada tinha de contemplativo
ou melancólico. Sem abrir mão dos prazeres,
era capaz de trabalhar duro e de cuidar dos
detalhes, desde que os considerasse
importantes. Dominava vários idiomas,
inclusive três nativos da Indonésia: javanês,
sundanês e balinês – sua mãe era de Bali.
Graduado em Engenharia Civil, criou a
reputação de agitador político contra os
holandeses, e sua bravura o levou à prisão e ao
exílio em um porto isolado. Quando os
japoneses tomaram as Índias Orientais
Neerlandesas, em 1942, ele se tornou o braço
direito dos invasores, mas não um servo
obediente. Após o súbito fim da ocupação, em
agosto de 1945, Sukarno declarou o
surgimento da nova nação da Indonésia. Sua
base estava na sagrada cidade javanesa de
Jogiakarta, perto do antigo templo de
Borobodur. Nos três anos seguintes, o
território sob seu controle se estenderia por
metade da ilha de Java e a maior parte de
Sumatra. Outros arquipélagos holandeses
ficaram fora de seu controle direto. Em
dezembro de 1949, a Indonésia se tornou uma
nação.

I – A bandeira irlandesa esteve hasteada sobre
as Índias Orientais por três séculos.
II – Após o fim da guerra, os holandeses
pretendiam reconquistar o território assim que
os chineses se retirassem.
III – A personalidade de Sukarno era idêntica
à de Gandhi.
IV – Sukarno falava fluentemente vários
idiomas, incluindo balinês, javanês e sudanês.
(A) Apenas a alternativa I é verdadeira.
(B) Apenas a alternativa II é verdadeira.
(C) Apenas a alternativa III é verdadeira.
(D) Apenas a alternativa IV é verdadeira.
(E) Nenhuma das alternativas é verdadeira.

QUESTÃO 02
Ainda do acordo com o autor do texto, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Sukarno criou fama de agitador político
contra os irlandeses.
II – A base de Sukarno localizava-se na cidade
de Borobodur.
III – Em razão de suas opiniões políticas,
Sukarno foi preso e torturado.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Nenhuma das alternativas é verdadeira.

(BLAINEY, Geoffrey. Uma breve história do
século XX. São Paulo: Fundamento, 2011, p.
87).
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QUESTÃO 03
A conjugação “estivera”, utilizada pelo autor
na primeira linha do texto, refere-se ao
seguinte tempo verbal:
(A) pretérito imperfeito.
(B) pretérito mais-que-perfeito.
(C) futuro do subjuntivo.
(D) pretérito perfeito.
(E) pretérito perfeito do subjuntivo.

QUESTÃO 04
No que se refere à regência, assinale a
alternativa correta:
(A) Presenciamos e aplaudimos a reação do
prefeito.
(B) Aprovo seu orçamento, mas não concordo
totalmente.
(C) O patrão não se esqueceu nem perdoou a
falta grave.
(D) O fanfarrão comete e depois se arrepende
dos erros.
(E) Ontem conhecemos e simpatizamos muito
com suas ideias.

QUESTÃO 05
No que se refere ao uso da crase, assinale a
alternativa correta:
(A) Os computadores foram entregues à eles.
(B) Os políticos aludiram à uma causa
específica.
(C) Ela se referiu às pessoas de boa vontade.
(D) Eles se entenderam à partir do momento
em que conversaram.
(E) Ela o comparou à alguém que ele sequer
conhecia.
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06
Em um concurso para os cargos de médico e
enfermeiro, a razão de candidatos inscritos
para o cargo de médico e o número de
candidatos inscritos para o cargo de enfermeiro
é de 4/5. Se, nesse concurso, o número de
candidatos inscritos para o cargo de enfermeiro
supera em 420 o número de candidatos
inscritos para o cargo de médico, pode-se
afirmar que o número total de candidatos
inscritos é de:
(A) 3.760.
(B) 3.780.
(C) 3.470.
(D) 3.280.
(E) 3.450.

QUESTÃO 07
Uma rica dona de casa deseja dividir 500 mil
reais entre seus três empregados, na razão
direta da quantidade de filhos que cada um tem
e na razão inversa de suas rendas. Sabendo-se
que a renda do empregado mais velho é duas
vezes a renda do empregado mais novo e que a
renda do empregado do meio é três vezes a
renda do mais novo, e que, além disso, o
empregado mais velho tem três filhos, o
empregado do meio tem dois filhos e o
empregado mais novo tem dois filhos, quanto
receberá o empregado do meio?
(A) R$ 60.000,00.
(B) R$ 70.000,00.
(C) R$ 80.000,00.
(D) R$ 100.000,00.
(E) R$ 120.000,00.
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QUESTÃO 08

ATUALIDADES

Maria gostaria de presentear seu filho com uma
motocicleta no valor de R$ 8.400,00. Depois
de conversar com o vendedor, este lhe
prometeu um desconto de 6% se a transação
fosse realizada no mesmo dia. Se Maria
adquirir a motocicleta neste mesmo dia, quanto
ela pagará por ela?

QUESTÃO 11

(A) R$ 7.975,00.
(B) R$ 7.822,00.
(C) R$ 7.768,00.

No mês de outubro de 2018, Nadia Murad, exescrava sexual do grupo extremista Estado
Islâmico, e o médico ginecologista Denis
Mukwege ganharam o Prêmio Nobel da Paz.
Assinale a alternativa que contempla o motivo
pelos quais ambos receberam tal prêmio:
(A) combate à violência sexual como arma de
guerra e conflito armado.

(D) R$ 8.010,00.

(B) prevenção de doenças
transmissíveis.

(E) R$ 7.896,00.

(C) tráfico de órgãos humanos.

sexualmente

(D) trabalho escravo.
QUESTÃO 09
Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação
matemática:
28 + 48 x 5
(A) 258.
(B) 264.
(C) 268.
(D) 328.

(E) tolerância religiosa.

QUESTÃO 12
No Brasil temos presenciado o crescimento de
um movimento que pretende impedir que
profissionais da Educação se manifestem sobre
determinados temas, respeitando, dessa forma,
a liberdade de consciência de cada aluno.
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o nome de tal projeto.
(A) Escola sem Preconceito.

(E) 380.

(B) Escola Livre.
(C) Escola da Família.
QUESTÃO 10

Para organizar uma festa infantil, Maria
precisa de 300 salgadinhos. Se cada caixa
possui 25 salgadinhos, quantas caixas Maria
precisará comprar?
(A) 10.
(B) 12.
(C) 14.
(D) 15.
(E) 18.

(D) Escola da Paz.
(E) Escola sem Partido.

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa que apresenta o nome do
primeiro ministro de Israel, que esteve na
posse do Presidente Jair Bolsonaro, em janeiro
de 2019:
(A) Shimon Perez.
(B) Benjamin Netaniahu.
(C) Avigdor Lieberman.
(D) Ariel Sharon.
(E) Yitzhak Rabin.
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 18

Depois de vencer as eleições presidenciais em
2018, Jair Bolsonaro afirmou que reduziria o
número de Ministérios. Assinale a alternativa
que apresenta corretamente o número de pastas
para seu primeiro mandato:

No que se refere à atualização do sistema
operacional Windows 2010, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

(A) 20.
(B) 21.
(C) 22.
(D) 23.
(E) 24.

I – Um histórico de atualizações fica
disponível e apresenta quais atualizações
foram instaladas e quando isso foi realizado.
II – Não é possível remover uma atualização
instalada.

QUESTÃO 15

III – A melhor maneira de manter o
computador atualizado é ativar as atualizações
automáticas.

Nas eleições legislativas norte-americanas
ocorridas em novembro de 2018, alguns fatos
chamaram a atenção da imprensa local e
mundial. Dentre esses fatos, destacam-se:

IV – A atualização do sistema Windows 2010
não está disponível em sua versão original em
português.

(A) o alto número de mulheres eleitas.
(B) o alto número de brancos eleitos.
(C) o alto número de republicanos eleitos.
(D) o alto número de democratas eleitos.
(E) o alto número de independentes eleitos.

(B) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(A) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(C) Apenas os itens III e IV são verdadeiros.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Apenas os itens I, II e III são verdadeiros.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 19

QUESTÃO 16

No MS Power Point 2010 existe, no menu
principal, a opção “Exibição”, que apresenta
vários recursos. Assinale a alternativa que
apresenta um recurso NÃO disponível nesta
opção:

Ao se restaurar um arquivo que se encontra
armazenado na Lixeira do Sistema Windows
2010, ele irá diretamente para:
(A) o seu local de origem.
(B) a subpasta lixeira convertida.
(C) a pasta arquivos recentes.
(D) a pasta Windows Explorer.
(E) a pasta documentos novos.
QUESTÃO 17

(A) Classificação de slides.
(B) Ajustar à janela.
(C) Anotações.
(D) Verificar ortografia.
(E) Linhas de grade.
QUESTÃO 20

Como se sabe, na elaboração de planilhas
eletrônicas no MS Excel 2010, o usuário pode
organizar os dados elaborados para que sejam
facilmente analisados. Para que isso seja
possível, o usuário deverá acessar qual opção
do menu principal?
(A) Página inicial.
(B) Inserir.
(C) Coletar.
(D) Transformar.
(E) Rever sessões.
Assistente Social - NASF

No tocante ao MS Power Point 2010, assinale
a alternativa que indica a área reservada para
anotações, muito utilizada para a inserção de
lembretes e informações adicionais:
(A) Painel de anotações.
(B) Lista de anotações.
(C) Menu de anotações.
(D) Livro de anotações.
(E) Rascunho de anotações.
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO 21
No que se refere ao planejamento de uma
pesquisa, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I – Trata-se da etapa de um projeto que decide,
com clareza e objetividade, o que se pretende
pesquisar.
II – Trata-se de um cronograma que estabelece
as ações e as etapas a serem realizadas por
meio de uma planilha detalhada do orçamento.
III – Trata-se de um processo de reflexão e
tomada de decisão no que se refere aos
procedimentos e objetos a serem adotados.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas o item I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 22
No que se refere ao plano de assistência social,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – As esferas político-administrativas da
Federação deliberam sobre suas competências.
II – A elaboração do plano pressupõe a
articulação com as demais políticas setoriais.
III – Os objetivos do plano de assistência social
devem considerar os princípios da LOAS e as
normas das políticas correlatas.

INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO

QUESTÃO 23
Como se sabe, o Assistente Social atua em
diferentes espaços ocupacionais e, muitas
vezes, em conjunto com profissionais de
diferentes formações. No que se refere aos
desafios de um trabalho interdisciplinar,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Deve o Assistente Social, sempre que
possível,
fazer
parte
de
equipes
multiprofissionais, bem como estimular o
trabalho interdisciplinar, mas, em matéria de
Serviço Social, a elaboração ou subscrição de
pareceres é de sua exclusiva competência.
II – A interdisciplinaridade, como resultado da
atuação multiprofissional, só se mostra viável
como método de trabalho, já que as
especificidades e a autonomia de cada área do
conhecimento são indissociáveis da identidade
profissional.
III – A interdisciplinaridade é um processo de
interação
entre
diferentes
tipos
de
conhecimento,
no
qual
o
trabalho
multiprofissional
ocorre
de
forma
interdependente, geralmente com troca e
cooperação residual.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 24

(B) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

No que se refere ao ECA, a garantia da
inviolabilidade da integridade física, psíquica
e moral da criança e do adolescente,
englobando a preservação da imagem, da
identidade, da autonomia, dos valores, das
ideias e crenças, dos objetos pessoais, dos
espaços, configura-se como um direito:

(C) Apenas os itens I e IV são verdadeiros.

(A) ao respeito.

(D) Apenas os itens III e IV são verdadeiros.

(B) à liberdade religiosa.

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

(C) à saúde.

IV – A assistência social moderna despreza a
elaboração de planos.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(D) ao livre convencimento.
(E) á livre manifestação de pensamento.

Assistente Social - NASF
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QUESTÃO 25
Analise a seguinte situação hipotética:
Maria, 76 anos de idade, sofre frequentes maus
tratos praticados por seu filho. Os vizinhos,
preocupados com a situação, procuraram o
órgão do Ministério Público para relatar o
caso, o qual designou um Assistente Social
para avaliar a situação.
Ao receber a denúncia, o Assistente Social
elaborou um plano de intervenção que tinha
como primeiro passo clarificar a situação,
considerando o caso na particularidade de seu
contexto
sociocultural,
objetivando
complementar dados, observar relações sociais
em sua particularidade, no ambiente familiar
de Maria.
Baseado nessa descrição, assinale a alternativa
que apresenta a ação realizada:
(A) Observação teórica.
(B) Visita domiciliar.
(C) Diagnóstico social.
(D) Entrevista assimétrica.
(E) Visita compartilhada.
QUESTÃO 26
Como se sabe, o estudo social, realizado em
diferentes
espaços
profissionais,
está
vinculado ao acesso aos direitos sociais. No
que se refere a esse instrumento de trabalho
profissional, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:
I – Substitui a perícia social no caso de arbítrio
de diligências e situações de conflito entre
indivíduos.
II – É realizado especificamente no campo
material e financeiro, em face de seu caráter
averiguador.
III – Assume finalidades e características que
estão condicionadas às particularidades dos
espaços sociocupacionais.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
Assistente Social - NASF
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QUESTÃO 27
Como se sabe, a Lei Orgânica de Assistência
Social criou uma nova matriz para a
Assistência Social no Brasil. Sobre o tema,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Atribui à Assistência Social a centralidade
sobre as demais políticas sociais.
II – Insere-a no campo da Seguridade Social,
juntamente com a Saúde e a Previdência.
III – Implementa o Sistema Único de
Assistência Social (SUAS).
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 28
Como se sabe, a elaboração de parecer social
deve basear-se na observação e na realização
do estudo socioeconômico. Nesse sentido,
pode-se afirmar que a emissão de referido
parecer supõe que:
(A) o assistente social, ao elaborar o parecer
social, deve ater-se a situá-lo no âmbito do
Serviço Social.
(B) a coleta de dados para o parecer social visa
à comprovação das informações fornecidas
pelo usuário.
(C) o estudo socioeconômico acompanhe os
documentos que integrem o parecer social
emitido ao solicitante.
(D) o histórico de vida comporá a a realização
do parecer social, consoante critérios adotados
pelo assistente social, em caráter exclusivo.
(E) o solicitante determine a escolha de
instrumentos de estudo e observações a serem
adotadas para a elaboração do parecer.
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 32

Como se sabe, o trabalho de Assistente Social
destinado à orientação e ao acompanhamento
de indivíduos, famílias e grupos é composto de
ações socioeducativas que são estruturadas a
partir de dois pilares, quais sejam:

No que se refere ao afastamento da criança ou
adolescente do convívio familiar, sabe-se que
um dos instrumentos que irá fundamentar a
decisão deste afastamento é o Estudo
Diagnóstico. Nesse sentido, pode-se afirmar
que tal estudo deve contemplar, dentre outros,
os seguintes aspectos.

(A) o processo reflexivo e a socialização das
informações.
(B) a normalização das relações sociais e o seu
disciplinamento.
(C) a intervenção sobre o processo e o
diagnóstico social.
(D) o controle social e a reprodução das
relações sócias.
(E) a ressocialização dos indivíduos e o
processo educativo.
QUESTÃO 30
No intuito de possuir um registro organizado
dos relatórios de entrevistas, de visitas, fichas
sociais e outros documentos relevantes de cada
usuário, o profissional de Assistência Social
deverá propor sua sistematização de forma
individualizada, através de:
(A) um prontuário social.
(B) uma tabela de Excel.
(C) uma coleta de dados.
(D) um questionário padrão.
(E) um diário de campo.
QUESTÃO 31

I – Se a família depende desta criança ou
adolescente para receber algum tipo de
benefício socioassistencial; ouvir os vizinhos
para descobrir se há ou não histórico de maus
tratos.
II – Grau de risco e desproteção ao qual a
criança ou adolescente estará exposto em caso
de não afastamento do ambiente familiar;
histórico
familiar,
se
há
padrões
transgeracionais de relacionamento com abuso
e violações de direitos.
III – recursos financeiros disponíveis na
família de origem; e permanência da criança ou
adolescente em local o mais próximo possível
de sua residência, a fim de manter amigos e
escola.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
QUESTÃO 33

No que se refere ao Projeto Ético-Político do
Assistente Social, pode-se afirmar que o estudo
de caso tem a finalidade de:

Concernente à pesquisa em Serviço Social,
pode-se afirmar que o desenvolvimento de
uma postura investigativa permanente é
condição essencial:

(A) oferecer recursos materiais em casos de
violação de direitos.

(A) de todo o processo de formação
profissional.

(B) proporcionar ajuda individualizada dos
problemas sociais.

(B) para poder supervisionar os demais
profissionais e estagiários.

(C) atender às necessidades individuais dos
sujeitos singulares.

(C) daqueles que almejam receber
financiamento de projetos e pesquisas.

(D) garantir e ampliar os direitos sociais para a
população.

(D) para algumas áreas de atuação, como
violência doméstica, por exemplo.

(E) analisar o modo de vida dos indivíduos e
de suas famílias.

(E) àqueles profissionais
constituir vida acadêmica.

Assistente Social - NASF
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 36

No que se refere ao trabalho do Assistente
Social, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

No que se refere aos benefícios eventuais
previstos pela Lei Orgânica de Assistência
Social (LOAS), analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:

I – O produto do trabalho do Assistente Social
deve ser compreendido também como produto
das relações dos demais agentes institucionais.
II – O objeto da atuação profissional é definido
por suas instâncias políticas e estão isentas da
influência institucional.
III – O Assistente Social, como integrante do
conjunto de atores institucionais, participa da
instituição através de seu trabalho.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
QUESTÃO 35
Analise a seguinte situação hipotética:
Carolina tornou-se assistente social na
Secretaria competente de seu município. No
primeiro dia de trabalho, descobre que outros
profissionais, como pedagogos e psicólogos,
exercerão atividades junto com ela,
constituindo,
assim,
uma
equipe
multiprofissional.
Diante dessa situação, assinale a alternativa
que indica a melhor conduta a ser exercida por
Carolina:
(A) informar a chefia imediata que não
participará da equipe, porquanto não é sua
função como profissional.
(B) liderar a equipe multiprofissional, uma vez
que possui conhecimentos na área social.
(C)
apropriar-se
dos
conhecimentos
específicos dos demais profissionais, para que,
dessa forma, possa atender todos os usuários.
(D) contribuir para o trabalho conjunto a partir
de suas competências.
(E) elaborar a rotina a ser seguida pela equipe
multiprofissional, a partir do estudo das
demandas institucionais.
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I – Constituem-se em um direito social
legalmente assegurado aos cidadãos brasileiros
na esfera da proteção social básica.
II – Têm natureza emergencial e deverão ser
mantidos mesmo quando cessarem as causas
que lhes deram ensejo.
III – Estão à disposição de todos os
interessados.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
QUESTÃO 37
Caracterizam técnicas ou instrumentos de
pesquisa:
(A) a entrevista e os objetivos.
(B) a base teórico-conceitual e a história oral.
(C) o cronograma e as hipóteses.
(D) a entrevista e os objetivos.
(E) a observação e a análise de documentos.
QUESTÃO 38
Se o Assistente Social, trabalhando em uma
unidade socioeducativa, for convidado a atuar
como perita em uma situação de visita
domiciliar, ele deverá:
(A) informar que a perícia é um procedimento
multiprofissional, e deverá contar, também,
com Pedagogos e Psicólogos.
(B) Aceitar, uma vez que um parecer em
matéria de Serviço Social faz parte da
atribuição privativa do assistente social.
(C) Negar, já que o assistente social não possui
formação técnica para atuar como perito.
(D) Aguardar a manifestação dos órgãos
competentes para intimá-la.
(E) Solicitar permissão a seus superiores, uma
vez que, hierarquicamente, não pode realizar a
visita domiciliar sem autorização.
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QUESTÃO 39
No que se refere ao Código de Ética
Profissional dos Assistentes Sociais, assinale a
alternativa que aponta um dever do
profissional para com o usuário:
(A) contribuir para a viabilização da
participação efetiva da população usuária nas
decisões institucionais.
(B) evitar prejuízos para o usuário,
substituindo profissional que tenha sido
exonerado por defender princípios éticos.
(C) intervir na prestação de serviços realizados
por outro Assistente Social, desde que possa
gerar benefício para o usuário.
(D) aceitar nomeação como perito em situação
que requeira o necessário domínio de
conhecimentos ampliados.
(E) participar e apoiar os movimentos e
organizações populares, uma vez que tais
fenômenos são típicos da democracia
brasileira.

INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO

QUESTÃO 40
Analise a seguinte situação hipotética:
Rosana, assistente social, no exercício de suas
atribuições, informou ao Ministério Público,
por meio de relatório, situação de
vulnerabilidade social e abandono no qual se
encontrava Luzia. Depois da abertura do
processo, o Ministério Público decidiu nomear
outro assistente social para avaliar o problema.
Tendo por base o Código de Ética Profissional
do Assistente Social, assinale a alternativa que
indica a melhor alternativa a ser tomada por
Rosana:
(A) Não aceitar a nomeação e declarar que é
proibido ao assistente social intervir na
prestação de serviços realizados por outro
profissional.
(B) Aceitar a nomeação, uma vez que a
situação não extrapola o âmbito da
competência profissional.
(C) Não aceitar a nomeação, comparecendo
junto à autoridade competente para declarar
que tem obrigação de guardar sigilo.
(D) Não aceitar a nomeação, uma vez que é
vedado ao assistente social substituir
profissional que tenha sido exonerado pelo fato
de defender princípios de ética profissional.
(E) Recorrer da decisão do Ministério Público
junto ao Tribunal de Justiça do respectivo
Estado.
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