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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
A Coreia é parecida com a Itália, comprida e
estreita, cercada pelo mar em três de seus
quatro lados. Ao norte estão as montanhas,
cobertas de neve no inverno, enquanto a leste
se estende uma cordilheira escarpada, de onde
brotam rios curtos e caudalosos. No oeste, de
frente para o Mar Amarelo e a costa da China,
existem enseadas frequentemente envoltas em
neblina, cuja variação no nível das águas faz os
barcos
amarrados
nos
ancoradouros
encalharem na lama durante a maré baixa. Os
coreanos haviam recebido dos vitoriosos
aliados a promessa de independência durante a
Segunda Guerra Mundial. Não foi fácil
cumprir o prometido. Forças russas invadiram
a Coreia do Norte nos últimos dias da guerra e
a mantiveram sob seu domínio após a rendição
japonesa. A assembleia das Nações Unidas
determinou a realização de eleições livres em
todo o território coreano, a fim de escolher um
governo único, mas os norte-coreanos – com a
benção soviética – se recusaram a obedecer.
Assim, outra cortina de ferro surgiu: uma
democracia ao sul e um estado comunista
fortemente armado ao norte. A Coreia do Norte
planejava aproveitar-se de uma grande fatia
das ricas terras do sul. Ao amanhecer do dia 25
de junho de 1950, seus soldados e um grande
contingente de tanques soviéticos invadiram a
Coreia do Sul, tomando rapidamente a capital
Seul, perto da cortina de ferro. Os invasores
ocuparam uma grande parte do país antes que
o exército norte-americano, então no Japão,
pudesse levar socorro. Seria aquele o prelúdio
de outras invasões comunistas em territórios
vulneráveis que se estendiam da Grécia até
Hong Kong? A invasão da Coreia provocou
uma intensa angústia nas nações ocidentais.
Após três anos, um armistício foi assinado.
Coube uma região aos coreanos do norte e
outra aos coreanos do sul. Uma nova cortina de
ferro separou a península e, até o fim do século,
essa cortina continuava em seu lugar.
(BLAINEY Geoffrey. Uma Breve História do
Século XX. 2 ed. São Paulo: Fundamento,
2011, p. 178).

Assistente Social

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 01
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – A política italiana é parecida com a coreana.
II – Na península coreana não há neve.
III – O nível das águas na península coreana
contribui para uma navegação tranquila.
(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) Nenhum dos itens é verdadeiro.
QUESTÃO 02
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Seul é a capital da Coreia do Norte.
II – A invasão da Coreia não preocupou os
países ocidentais.
III – Depois de assinado um armistício, a
Coreia foi dividida em duas partes.
(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) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
QUESTÃO 03
A palavra “enquanto”, utilizada pelo autor na
linha 4 do texto, possui a seguinte classificação
gramatical:
(A) advérbio.
(B) pronome.
(C) adjetivo.
(D) conjunção.
(E) preposição.
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QUESTÃO 04
São tipos de conjunção, EXCETO:

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 07

(A) adversativas.

Se acrescentarmos 45% sobre 2.600, termos a
quantia de:

(B) alternativas.

(A) 3.740.

(C) conclusivas.

(B) 3.770.

(D) aditivas.

(C) 3.790.

(E) ativas.

(D) 4.100.
(E) 4.150.
QUESTÃO 05

QUESTÃO 08

No que se refere ao bom uso da língua
portuguesa, analise as orações a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:

Qual é o mínimo múltiplo comum (MMC)
entre os números (2, 3, 6)?

I – Pode haver algumas pessoas que discordem
da guerra na Síria.
II – O povo aderiu rapidamente pela causa.
III – João apoia o cotovelo na mesa.
(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.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO

(A) 4.
(B) 6.
(C) 9.
(D) 12.
(E) 15.
QUESTÃO 09
Sérgio recebe um salário mensal de
R$ 6.800,00. Quanto pode-se dizer que Sérgio
recebe
durante
dois
anos
inteiros,
considerando o décimo terceiro salário?
(A) R$ 174.880,00
(B) R$ 176.800,00
(C) R$ 178,350,00

QUESTÃO 06

(D) R$ 180.500,00

Uma escola é construída por 40 operários
trabalhando 9 (nove) horas por dia durante 6
(seis) dias. Em quantos dias 24 operários
poderiam construir a mesma escola,
trabalhando 5 horas por dia?

(E) R$ 182.650,00.

(A) 10 dias.
(B) 12 dias.
(C) 14 dias.
(D) 16 dias.
(E) 18 dias.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte equação de
primeiro grau:
10y – 5(1 + y) = 3(2y-2) – 20
(A) y = 18.
(B) y = 19.
(C) y = 20.
(D) y = 21.
(E) y = 22.

Assistente Social
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ATUALIDADES
QUESTÃO 11
Após as principais tragédias ambientais
envolvendo as mineradoras Samarco e Vale,
que atingiram a região de Mariana/MG e
Brumadinho/MG. Em outubro do ano em
curso, a mineradora Vale informou que
acionou de forma preventiva o protocolo de
emergência em Nível 1 da barragem Forquilha
IV, localizada na Mina de Fábrica.
Referida barragem pertence a qual município?
(A) Mariana/MG.
(B) Brumadinho/MG.
(C) Ouro Preto/MG.
(D) Itabirito/MG.
(E) Barão de Cocais/MG.
QUESTÃO 12
No final do mês de agosto do ano vigente,
foram vistas manchas decorrentes do
vazamento de petróleo em praias do litoral
brasileiro. O óleo, desde então, vem se
alastrando e já atingiu diversos Estados.
Inicialmente, as manchas de óleo atingiram as
praias do:
(A) Nordeste.
(B) Sudeste.
(C) Norte.
(D) Sul.
(E) Sudeste e do Norte.
QUESTÃO 13
Em março de 2018, uma vereadora do Rio de
Janeiro e o seu motorista, Anderson Pedro
Mathias Gomes, foram assassinados após o
carro onde se encontravam ser atingido por
vários tiros.
O fato narrado está relacionado à vereadora:
(A) Janaína Paschoal.
(B) Teresa Bergher.
(C) Rosa Fernandes.
(D) Marielle Franco.
(E) Roseli Aparecida de Oliveira.

Assistente Social

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 14
Durante a campanha eleitoral de 2018, o então,
candidato à presidência da República, Jair
Bolsonaro, foi vítima de um ataque. O
responsável por golpear o candidato com o uso
de uma faca, foi:
(A) Mizael Bispo de Souza.
(B) Adélio Bispo de Oliveira.
(C) João Acácio Pereira da Costa.
(D) Francisco de Assis Pereira.
(E) Celso Pinheiro Pimenta.
QUESTÃO 15
A Argentina elegeu nesse ano de 2019 o seu
novo presidente. O candidato recebeu,
inclusive, a parabenização do presidente dos
Estados Unidos, Donald Trump.
O presidente eleito e que tomará posse em 10
de dezembro de 2019, será:
(A) Eduardo Duhalde.
(B) Adolfo Rodríguez Saá.
(C) Mauricio Macri.
(D) Néstor Kirchner.
(E) Alberto Fernández.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Um usuário do Windows criou um arquivo e
em seguida colocou um atalho em sua Área de
Trabalho do desktop. Se esse usuário
selecionar o atalho da Área de Trabalho e
pressionar a tecla delete, qual ação ele
executará?
(A) O usuário moverá o arquivo para o menu
Iniciar.
(B) O usuário excluirá permanentemente o
atalho do desktop.
(C) O usuário moverá o atalho para a lixeira.
(D) O usuário reverterá o atalho para a pasta de
origem.
(E) Não acontece nada, a tecla delete não tem
função para a Área de Trabalho.
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QUESTÃO 17
No Microsoft Word 2010, Barra de menus
Exibir, há a opção Linhas de Grade:

Marque a alternativa que apresenta outra
maneira para efetuar a mesma tarefa e inserir
as Linhas de Grade no documento Word:
(A) Menu Inserir; Formas; Linhas de Grade.
(B) Menu Inserir; Obter suplementos; Exibir
Linhas de Grade.
(C) Menu Layout; Alinhar; Exibir Linhas de
Grade.
(D) Menu Layout; Colunas; Exibir Linhas de
Grade.
(E) Menu Design; Bordas de página; Linhas de
Grade.

QUESTÃO 18
Menu Inserir > imagem > selecione a imagem
> botão direito do mouse na imagem > cortar.
Tais comandos no PowerPoint 2010 servem
para recortar uma imagem no slide.
Assinale a opção incorreta que descreve a
sequência para inserir um novo slide:

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 19
O Microsoft Excel 2010 apresenta diversos
comandos para facilitar a inserção de dados,
otimizando o trabalho do usuário. Para
completar os números sequenciais em uma
planilha sem a necessidade de digita-los célula
por célula existe um comando simples. Marque
a opção correta para executa-lo:
(A) Selecione uma ou mais células que deseja
usar como base para o preenchimento de
outras células, arraste a alça de
preenchimento.
(B) Selecione apenas a célula que deseja usar
como base para o preenchimento de outras
células, arraste a alça de preenchimento.
(C) Selecione uma ou mais colunas que deseja
usar como base para o preenchimento de
outras colunas, arraste a alça de
preenchimento.
(D) Selecione duas ou mais células que deseja
usar como base para o preenchimento de
outras colunas, arraste a alça de
preenchimento.
(E) Selecione uma ou mais tabelas que deseja
usar como base para o preenchimento de
outras células, arraste a alça de
preenchimento.
QUESTÃO 20
O browser Internet Explorer foi lançado pela
Microsoft em que ano?
(A) 1993.
(B) 1995.
(C) 2003.
(D) 1991.
(E) 2000.

(A) Ctrl + M.
(B) Menu inserir > Novo slide.
(C) Página Inicial > Novo slide.
(D) Ctrl + S.
(E) Ctrl + Z.

Assistente Social
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
De acordo com a lei nº 8.742/93, a assistência
social tem por objetivos a proteção social, a
vigilância socioassistencial e a defesa dos
direitos. Deste modo a proteção social, visa à
garantia da vida, à redução de danos e à
prevenção da incidência de riscos, nos
seguintes casos, EXCETO:
(A) o amparo as crianças e aos idosos em
situação precária.
(B) a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice.
(C) a promoção da integração ao mercado de
trabalho.
(D) a habilitação e reabilitação das pessoas
com deficiência e a promoção de sua
integração à vida comunitária.
(E) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de
benefício mensal à pessoa com deficiência e ao
idoso que comprovem não possuir meios de
prover a própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família.
QUESTÃO 22
A assistência social é regida por alguns
princípios. Diante disso, analise as afirmativas
abaixo e assinale a opção que NÃO condiz
com o princípio que rege a assistência social.
(A) respeito à dignidade do cidadão, à sua
autonomia e ao seu direito a benefícios e
serviços de qualidade, bem como à
convivência familiar e comunitária, vedandose qualquer comprovação vexatória de
necessidade.
(B) universalização dos direitos sociais, a fim
de tornar o destinatário da ação assistencial
alcançável pelas demais políticas públicas.
(C) supremacia do interesse público em
atendimento às necessidades sociais e
financeiras.
(D) igualdade de direitos no acesso ao
atendimento, sem discriminação de qualquer
natureza, garantindo-se equivalência às
populações urbanas e rurais.
(E) divulgação ampla dos benefícios, serviços,
programas e projetos assistenciais, bem como
dos recursos oferecidos pelo Poder Público e
dos critérios para sua concessão.
Assistente Social

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 23
Dispõe a lei nº 10.741/2003, ser assegurado ao
idoso que não possua meios para prover sua
subsistência, nem de tê-la provida por sua
família, o benefício mensal de 1 (um) saláriomínimo, nos termos da Lei Orgânica da
Assistência Social – Loas. A partir de qual
idade é assegurado tal benefício?
(A) 60 (sessenta anos).
(B) 62 (sessenta e dois anos).
(C) 65 (sessenta e cinco anos).
(D) 70 (setenta anos).
(E) 72 (setenta e dois anos)
QUESTÃO 24
Em caso de suspeita ou confirmação de
violência de qualquer natureza, os serviços de
assistência social e demais órgãos, deverão
conferir máxima prioridade ao atendimento
das crianças na faixa etária da primeira
infância. A qual idade compreende essa faixa
etária?
(A) os primeiros 5 (cinco) anos completos ou
60 (sessenta) meses de vida da criança.
(B) os primeiros 6 (seis) anos completos ou os
72 (setenta e dois) meses de vida da criança.
(C) os primeiros 7 (sete) anos completos ou os
84 (oitenta e quatro) meses de vida da criança.
(D) os primeiros 8 (oito) anos completos ou os
96 (noventa e seis) meses de vida da criança.
(E) os primeiros 9 (nove) anos completos ou os
108 (cento e oito) meses de vida da criança.
QUESTÃO 25
O enfoque interdisciplinar é adotado como
processo de trabalho no âmbito do SUAS, a
partir da compreensão de que o principal
objeto de ação da política de assistência social
- as vulnerabilidades e riscos sociais - não são
fatos homogêneos e simples, mas:
(A) complexos e independentes.
(B) complexos e multifacetados.
(C) específicos e independentes.
(D) específicos e multifacetados.
(E) heterogêneos e complexos.
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METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

No que concerne a organização da assistência
social, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a afirmativa correta quanto as
diretrizes que compõem a sua base.

“Conjunto de serviços, programas, projetos e
benefícios da assistência social que visa a
prevenir situações de vulnerabilidade e risco
social por meio do desenvolvimento de
potencialidades
e
aquisições
e
do
fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários, é a definição de:

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

(A) proteção assistencial básica.

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

(B) proteção assistencial especial.

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

(E) proteção de assistência social.

(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) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 27
Dispõe a lei nº 8.662/93 que é livre o exercício
da profissão de Assistente Social em todo o
território nacional. De acordo com o artigo 4º,
inciso III do mesmo diploma, elaborar,
coordenar, executar e avaliar planos,
programas e projetos que sejam do âmbito de
atuação do Serviço Social com participação da
sociedade civil, constituem:
(A) compromissos do Assistente Social.
(B) planejamento de atuação do Assistente
Social.
(C) atribuições do Assistente Social.
(D) competências do Assistente Social.
(E) atividades prioritárias do Assistente Social.

Assistente Social

(C) proteção social básica.
(D) proteção social especial.

QUESTÃO 29
O Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal é um instrumento que
identifica e caracteriza as famílias de baixa
renda. Assinale a afirmativa que contém
informações que devem ser registradas no
cadastro.
(A) características da residência, identificação
de cada pessoa, escolaridade, situação de
trabalho e renda.
(B) características da residência, identificação
de cada pessoa, situação de violência no bairro,
acesso ao transporte, situação de trabalho e
renda.
(C) características da residência, identificação
de cada pessoa, escolaridade, situação de
violência no bairro, situação de renda.
(D) características da residência, identificação
de cada pessoa, escolaridade, acesso ao
transporte, situação de trabalho e renda.
(E) características da residência, identificação
de cada pessoa, escolaridade, acesso ao
transporte, situação de violência no bairro,
situação de trabalho e renda.
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QUESTÃO 30
Terá direito à carteira do idoso aquele que:
(A) possuir 60 (sessenta) anos de idade ou
mais, possuir renda de até 1 (um) salário
mínimo e tenha como comprovar a renda.
(B) possuir 60 (sessenta) anos de idade ou
mais, possuir renda até 1 (um) salário mínimo
e não tenha como comprovar a renda.
(C) possuir 60 (sessenta) anos de idade ou
mais, possuir renda menor ou igual a 2 (dois)
salários mínimos e tenha como comprovar a
renda.
(D) possuir 60 (sessenta) anos de idade ou
mais, possuir renda menor ou igual a 2 (dois)
salários mínimos e não tenha como comprovar
a renda.
(E) possuir 60 (sessenta) anos de idade ou
mais, possuir renda superior a 2 (dois) salários
mínimos e não tenha como comprovar a renda.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 32
De acordo com o Decreto nº 3.298/1999 em
seu artigo 6º, inciso III, incluir a pessoa
portadora de deficiência, respeitadas as suas
peculiaridades, em todas as iniciativas
governamentais relacionadas à educação, à
saúde, ao trabalho, à edificação pública, à
previdência social, à assistência social, ao
transporte, à habitação, à cultura, ao esporte e
ao lazer, são:
(A) princípios da Política para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência.
(B) objetivos da Política para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência.
(C) diretrizes da Política para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência.
(D) instrumentos da Política para a Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência.
(E) aspectos institucionais Política para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.
QUESTÃO 33

QUESTÃO 31
Os Benefícios Eventuais da Assistência Social
são oferecidos aos cidadãos e às suas famílias
que não tem condições de arcar por conta
própria com o enfrentamento de situações
adversas ou que fragilize a manutenção do
cidadão e sua família. Portanto, os benefícios
são oferecidos nas seguintes hipóteses,
EXCETO:
(A) nascimento.
(B) morte.
(C) vulnerabilidade temporária.
(D) calamidade pública.
(E) estado de emergência.

Assistente Social

Analise as afirmativas a seguir e responda ao
que segue:
São direitos sociais?
(A) a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados.
(B) a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção ao
nascituro, ao adolescente, ao idoso, a
assistência aos desamparados.
(C) a educação, a saúde, a alimentação, a
moradia, o transporte, a previdência social, a
proteção à maternidade, ao adolescente, ao
idoso, a assistência aos desamparados.
(D) a educação, a saúde, a alimentação, a
moradia, o transporte, a segurança, a
previdência social, a proteção ao nascituro, ao
adolescente, ao idoso, a assistência aos
desamparados.
(E) a educação, a saúde, a alimentação, a
moradia, transporte, a segurança, o esporte, a
previdência social, a proteção à maternidade e
à infância, a assistência aos desamparados.
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METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 34

QUESTÃO 36

O serviço de Proteção e Atendimento Integral
à Família (PAIF), consiste no trabalho social
com famílias, de caráter continuado, com a
finalidade de fortalecer a função protetiva da
família. No que concerne os objetivos do
PAIF, assinale a afirmativa INCORRETA:

O programa Bolsa Família, se organiza em três
dimensões que contribuem para que a situação
de pobreza das famílias beneficiarias não se
repita nas próximas gerações. Em se tratando
da
segunda
dimensão,
quanto
às
condicionalidades, se o beneficiário do
programa as descumpre, poderá sofrer os
seguintes efeitos, EXCETO:

(A) fortalecer a função protetiva da família,
contribuindo na melhoria da sua qualidade de
vida.
(B) promover a ruptura dos vínculos familiares
e comunitários, possibilitando a superação de
situações de fragilidade social vivenciadas.
(C) promover aquisições sociais e materiais às
famílias, potencializando o protagonismo e a
autonomia das famílias e comunidades.
(D) apoiar famílias que possuem, dentre seus
membros, indivíduos que necessitam de
cuidados, por meio da promoção de espaços
coletivos de escuta e troca de vivências
familiares.
(E) promover acesso aos demais serviços
setoriais, contribuindo para o usufruto de
direitos.

(B) bloqueio.
(C) multa.
(D) suspensão.
(E) cancelamento.

QUESTÃO 37
O assistente social que, no desempenho de suas
atividades, tenha cometido uma infração, cuja
penalidade seja suspensão, deverá ser
interditado do exercício profissional:
(A) no município de atuação, pelo prazo de 15
(quinze) dias a 1 (um) ano.
(B) no município de atuação, pelo prazo de 30
(trinta) dias a 2 (dois) anos.

QUESTÃO 35
A assistência social organiza-se
seguintes tipos de proteção:

(A) advertência.

pelos

(A) proteção social básica; proteção social
integral.
(B) proteção social básica; proteção social
especial.

(C) em todo território nacional, pelo prazo de
15 (quinze) dias a 1 (um) ano.
(D) em todo território nacional, pelo prazo de
30 (trinta) dias a 2 (dois) anos.
(E) em todo território nacional, pelo prazo de
45 (quarenta e cinco) dias a 2 (dois) anos.

(C) proteção social simples; proteção social
integral.
(D) proteção social simples; proteção social
especial.
(E) proteção social comum; proteção social
integral.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 40

Constituem infrações disciplinares, EXCETO:

Considere as afirmativas abaixo e responda ao
seguinte

(A) exercer a profissão quando impedido de
fazê-lo.
(B) não participar de instituição que, tendo por
objeto o Serviço Social, não esteja inscrita no
Conselho Regional.
(C) não cumprir, no prazo estabelecido
determinação emanada do órgão ou autoridade
dos Conselhos, depois de notificado.
(D) deixar de pagar, regularmente, as
anuidades e contribuições devidas ao Conselho
Regional de Serviço Social que esteja
obrigado.
(E) fazer ou apresentar declaração, documento
falso ou adulterado, perante o Conselho
Regional ou Federal.

QUESTÃO 39
No que tange os deveres do assistente social
nas relações com outros profissionais, é
INCORRETO afirmar:
(A) que o assistente social deve ser solidário
com outros profissionais, eximindo-se de
denunciar atos que contrariem os postulados
éticos.

Compete ao Conselho Federal de Serviço
Social:
I – introduzir alteração no Código de Ética do
Assistente Social, através de uma ampla
participação da categoria, num processo
desenvolvido em ação conjunta com os
Conselhos Regionais.
II – zelar pela observância dos princípios e
diretrizes do disposto no Código de Ética do
Assistente Social, fiscalizando as ações dos
Conselhos Regionais e a prática exercida pelos
profissionais, instituições e organizações na
área do Serviço Social.
III – como Tribunal Superior de Ética
Profissional, criar analogias na observância do
Código de Ética do Assistente Social e nos
casos omissos.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

(B) que o assistente social deve repassar ao seu
substituto as informações necessárias à
continuidade do trabalho.
(C) que o assistente social deve mobilizar sua
autoridade funcional ao ocupar uma chefia.
(D) que o assistente social deve incentivar,
sempre que possível, a prática profissional
interdisciplinar.
(E) que o assistente social deve respeitar as
normas e princípios éticos das outras
profissões.
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