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Vamos Sorrir! 

  
Algum sorriso já chamou sua atenção? Não importa o motivo. Pode ter sido um sorriso alto, estridente, contido, longo, bonito, 
meigo, charmoso... O que vale é se ele despertou sua atenção. 
Pois bem! Considero o sorriso a forma mais natural de externar nossas sensações. O sorriso é motivado por algo que você 
sente. Muitas vezes não conseguimos controlar o sorriso. E quando tentamos, torna-se visível nossa intenção. Por isso fica 
fácil perceber quando alguém tenta alterar a naturalidade de um sorriso. Geralmente usamos expressões como: “que sorriso 
falso” “que sorriso amarelo” “que sorriso sem graça” entre outras para se referir a um sorriso que não foi naturalmente 
expressado. 
O sorriso é capaz de delinear a personalidade de uma pessoa. Será que você externaliza bem suas sensações, emoções e 
sentimentos? Você permite que os outros percebam, sintam e compreenda-os? Ou você retrai, nega, disfarça, esconde o 
que sente e o que deseja expressar para os outros? Se esta opção for afirmativa comece a perceber a forma como você 
sorri. Sorriso é expressão e assim sempre expressará alguma coisa.  
O que deve ser analisado é se o seu sorriso está transmitindo naturalmente o que você pensa, sente, e deseja expressar ou 
se o seu sorriso está transparecendo para os outros que você não consegue revelar seus sentimentos, emoções e 
sensações. 
O sorriso difere de gargalhada. O ato de gargalhar remete ao riso estridente, prolongado. A gargalhada é o sorriso 
amplificado. Por isso acredito que o sorriso é previsível. A gargalhada não. O sorriso suaviza. A gargalhada exorciza, liberta. 
Recordo um provérbio popular que diz que “quem canta seus males espanta”. Para mim o sorriso é o canto da alma. 
Certamente é por este motivo que o sorriso é peculiar a cada pessoa. Ele é único. O sorriso é como nossa identidade. Você 
reconhece uma pessoa, mesmo sem vê-la, apenas escutando seu sorriso. Nós sentimos falta de uma pessoa na medida em 
que sentimos falta do seu sorriso. É como se o querer vê-la também fosse querer ouvi-la sorrindo. Quantas vezes já 
repetimos expressões como “puxa, faltou fulano aqui agora”. Queremos afirmar que neste momento faltou a presença de 
alguém, faltou um sorriso para abrilhantar, compartilhar conosco uma emoção, um sentimento. Ou seja, um sorriso nos fez 
falta. 
O sorriso, além de externalizar nossas emoções, sensações e sentimentos, também é uma forma de compartilhá-los com os 
outros. Numa roda de amigos, num bate-papo descontraído o sorriso será a linguagem, o código de comunicação. Será 
através dele que iremos interagir com os outros. Ao falar, ao ouvir, basta sorrir para transmitir que se entendeu a mensagem, 
que gostou, que compartilhou dela. 
Então, se lembre de que o sorriso é identitário e será nosso cartão de visitas. Será também uma forma de linguagem, uma 
forma de se tornar visível, perceptível aos olhos dos outros. O sorriso será o canto da sua alma, dos seus sentimentos, das 
suas emoções. A partir de agora espero que reflita, observe e analise a forma como sorrir e esteja sempre atento se o seu 
sorriso está representando aquilo que você, pensa e sente ou aquilo que você não deseja que os outros percebam em você.  
 
Vamos sorrir! 

 
 

Texto adaptado 
Por Jailson Pinheiro 
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Leia o texto acima e responda as duas questões a seguir. 
 

1. Com base na leitura do texto, é correto afirmar que o sorriso: 
 
I- é a arma mais preciosa que temos, com ele desarmamos qualquer pessoa, pois ninguém resiste a um belo sorriso. 
II- tem a capacidade de descrever as características de uma pessoa, portanto devemos prestar atenção no que 

estamos propagando com o nosso sorriso. 
 
As afirmações I e II são, respectivamente: 
   
A) falsa e verdadeira. 
B) verdadeira e verdadeira. 
C) verdadeira e falsa. 
D) falsa e falsa. 
 

2. Assinale a alternativa que NÃO condiz com o texto. “ O sorriso difere de gargalhada” porque o sorriso: 
 
A) é rir sem gargalhada. 
B) expressa alegria, satisfação, contentamento. 
C) mostra o modo, o jeito da pessoa, manifesta agrado. 
D) expressa sentimento de desconforto, embaraço, constrangimento diante de outras pessoas.  
 

3. Assinale a alternativa que apresenta palavra escrita como “intenção” 
 
A) se__ão. (departamento)  
B) ce__ão. (ato de ceder)  
C) se__ão. (tempo de uma reunião ou espetáculo)  
D) ascen__ão. (ação ou resultado de ascender, de atingir ponto mais elevado) 
 

4. Assinale a alternativa que NÃO apresenta palavras, retiradas do texto, acentuadas pela mesma regra. 
 
A) alguém – você - compartilhá-los. 
B) visível – provérbio – perceptível. 
C) único – código – descontraído. 
D) vê-la – nós – já. 
 

5. Assinale o par de vocábulos que formam o plural como “cartão” e “bate-papo”, respectivamente: 
                                                                                           
A) refrão / bota-fora. 
B) alemão / segunda-feira. 
C) botão / arranha-céu. 
D) cidadão / salário-família. 
 

6. Analise a colocação pronominal dos períodos abaixo que foram retirados do texto. Assinale a alternativa em que há erro 
na colocação pronominal. 
 
A) “Ao falar, ao ouvir, basta sorrir para transmitir que se entendeu a mensagem,...” 
B) “Então, se lembre de que o sorriso é identitário e será nosso cartão de visitas.” 
C) “Ou seja, um sorriso nos fez falta.” 
D) “E quando tentamos, torna-se visível nossa intenção.” 
 

7. Na frase: “Você permite que os outros percebam, sintam e compreenda-os?” os verbos destacados encontram-se, 
respectivamente, no: 
 
A) Presente do Subjuntivo e Presente do Indicativo. 
B) Pretérito Perfeito do Indicativo e Presente do Indicativo. 
C) Pretérito Perfeito do Indicativo e Presente do Subjuntivo. 
D)  Presente do Indicativo e Presente do Subjuntivo. 
 

8. Observe a concordância verbal e nominal nas frases abaixo: 
 
I- Verificaram-se muitos processos sem solução. Muitos processos sem solução foram verificados.  
II- 90% dos processos está sem solução.  
III- O seu empenho, a sua colaboração, a sua ajuda foi primordial para a solução dos problemas. 
IV- O seu empenho, a sua colaboração, a sua ajuda foram primordiais para a solução dos problemas. 
 
A concordância verbal está correta: 
 
A) somente nos itens I, III e IV. 
B) somente nos itens II e III. 
C) somente nos itens II, III e IV. 
D) somente nos itens I, II e III. 
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9. Observe a regência verbal e nominal nos períodos abaixo. 
 
I- Saiu e entrou na sala sem pedir licença.  
II- Entrou e saiu da sala sem pedir licença. 
III- Os esclarecimentos dos direitos sociais são úteis aos beneficiários. 
IV- Os esclarecimentos aos direitos sociais são úteis à todos os beneficiários. 
 
A regência está correta: 
 
A) somente nos itens I e II. 
B) somente nos itens I e III. 
C) somente no item III. 
D) somente nos itens I, II e IV. 
                

10. Leia com atenção os períodos abaixo e preencha os parênteses com a pontuação correta. 
 
I- Os materiais, as máquinas, os equipamentos e o local de trabalho estão limpos e organizados( ) 
II- Elabore os laudos e os relatórios( ) 
III- Você já trabalhou como autônomo( ) 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) (.) – (?) – (?) 
B) (?) – (!) – (?) 
C) (!) – (: ) – ( .) 
D) (:) – (.)  – (!) 
 

11. A interdisciplinaridade exige que cada especialista: 
 
A) ultrapasse os  seus próprios  limites, abrindo-se às  contribuições de outras  disciplinas. 
B) ultrapasse os seus anseios em relação aos seus  próprios limites. 
C) assuma  uma  atitude  diferente  frente  ao   conhecimento, ou seja, substitua  a concepção unitária  pela  

fragmentada  do ser  humano . 
D) ultrapasse  a visão monopolista assumindo a visão dualista. 
 

12. A categoria da práxis, presente na prática do Assistente Social, com dimensões e caráter essencialmente político, é 
identificada como: 
                            
A) articulação. 
B) esferas metodológicas. 
C) mediação. 
D) eixo metodológico. 
 

13. A política social pública é concebida como materialização das lutas e reivindicações: 
 
A) da classe  dominante em detrimento da classe trabalhadora. 
B) dos  sindicatos e associações  de trabalhadores na perspectiva do atendimento às condições dignas de vida. 
C) dos trabalhadores sociais favoráveis à luta de classes. 
D) da classe trabalhadora e dos segmentos socialmente vulnerabilizados, na perspectiva do atendimento às condições 

dignas de vida. 
 

14. O Serviço Social atua à base das interações do binômio indivíduo-sociedade e sua teorização se processa a partir da 
práxis. Isto é: 
 
A) pesquisa e identifica os princípios inerentes à sua prática e sistematiza sua teoria. 
B) pesquisa os desajustamentos sociais a partir dos estudos existentes. 
C) pesquisa postulados fundamentais inerentes à profissão. 
D) pesquisa pressupostos fundamentadores da articulação social. 
 

15. As transformações ocorridas no Serviço Social, a partir da década de 1990, têm demandado: 
 
A) novas habilidades e competências, impulsionando a categoria profissional para uma   atuação  diferenciada. 
B) novas habilidades e competências, impulsionando a categoria profissional para uma atuação   tradicional. 
C) novas habilidades e competências, impulsionando a categoria profissional para uma atuação clássica.   
D) novas habilidades e competências, impulsionando a categoria profissional para uma atuação  conservadora. 
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16. A discussão da instrumentação técnica no Serviço Social, deve ter o sentido: 
 
A) da subjetividade enquanto propriedade da profissão, com capacidade de construí-la e reconstruí-la  no processo 

histórico. 
B) da instrumentalidade enquanto propriedade da profissão, com capacidade de construí-la e   reconstruí-la  no 

processo sócio-histórico. 
C) intersetorialidade enquanto propriedade exclusiva da profissão, com capacidade de construí-la e reconstruí-la  no 

processo histórico. 
D) da capacidade operacional  da construção do processo sócio-histórico. 
 

17. A profissionalização do Serviço Social pressupõe: 
 
A) a expansão da produção e de relações socialistas, impulsionadoras da industrialização e urbanização, que traz, no 

seu verso, a política social. 
B) a expansão da produção no padrão fordista-taylorista  e de relações socialistas, impulsionadoras da industrialização 

e urbanização, que traz, no seu verso, a política social. 
C) a expansão da produção no padrão Keynesiano  e de relações capitalistas, impulsionadoras da industrialização e 

urbanização, que traz, no seu verso, a política social. 
D) a expansão da produção e de relações capitalistas, impulsionadoras da industrialização e urbanização, que traz, no 

seu verso, a questão social. 
 

18. O Serviço Social brasileiro, nas últimas décadas, redimensionou-se e renovou-se no âmbito da sua interpretação: 
 
A) prática metodológica no campo dos valores e da política. 
B) essencialmente teórica no campo da  efetivação de direitos sociais  e da política. 
C) teórico metodológica no campo dos valores, da ética e da política. 
D) teórico histórico no campo dos valores, da ética e das crenças políticas e ideológicas. 
 

19. Quanto ao Código de Ética Profissional do Assistente Social, em vigor, estão estabelecidos como princípios 
fundamentais: 
 
1- o reconhecimento da liberdade como valor ético central  e das demandas políticas a ela inerentes – autonomia, 

emancipação e plena expansão dos indivíduos  sociais. 
2- a defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. 
3- a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
4- a erradicação da pobreza e das desigualdades sociais e regionais. 
 
As afirmativas são, respectivamente: 
 
A) certa, certa, errada, errada. 
B) certa, errada, certa, certa. 
C) errada, errada, certa, errada. 
D) certa, certa, certa, certa. 
 

20. De acordo com o artigo 4º do Código de Ética Profissional do Assistente Social é vedado ao Assistente Social: 
 
A) não acatar determinação institucional que fira os princípios e diretrizes estabelecidas no referido código. 
B) assumir responsabilidade por atividade para as quais esteja capacitado pessoal e tecnicamente. 
C) assinar ou publicar em seu nome ou de outrem trabalhos de terceiros, desde que executados sob sua orientação. 
D) acatar determinação institucional que fira os princípios e diretrizes estabelecidas no referido código. 
 

21. Conforme estabelecido no  artigo 3º do Código de Ética Profissional do Assistente Social, abster-se no exercício da 
profissão, de práticas que caracterizam a censura, o cerceamento da liberdade e o policiamento dos comportamentos, é: 
 
A) um direito do Assistente Social. 
B) um dever do Assistente Social. 
C) vedado ao Assistente Social. 
D) proibido ao Assistente Social. 
 

22. O artigo 18 do Código de Ética Profissional do Assistente Social, estabelece que a quebra do sigilo profissional só é 
admissível:   
 
A) não é admissível. 
B) em casos de vida ou morte. 
C) quando se tratar de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses 

do usuário, de terceiros e da coletividade. 
D) quando houver determinação ou convocação policial. 
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23. Conforme estabelecido no Código de Ética Profissional do Assistente Social, abster-se no exercício da profissão, de 
práticas que caracterizam a censura, o cerceamento da liberdade e o policiamento dos comportamentos, é: 
 
A) um dever do Assistente Social. 
B) um direito do Assistente Social. 
C) vedado ao Assistente Social. 
D) proibido ao Assistente Social. 
 
 

24. Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª e assinale a alternativa correspondente. 
 
1- É direito do Assistente Social:  (  )  Democratizar   as   informações  e  o  acesso  aos  programas  no 
                                                                               espaço institucional. 
2- É dever do Assistente Social:  (  )  Aceitar  nomeação  para  perito  ou atuar  em perícia, em  situações 
                                                                               que não sejam da área de sua competência. 
3- É vedado ao Assistente Social:  (  )  Aprimoramento profissional de forma contínua. 
 
 
A) 1 – 2 – 3. 
B) 2 – 3 – 1. 
C) 3 – 1 – 2. 
D) 2 – 1 – 3 
 

25. A Atitude Profissional no Serviço Social: 
 
1- se consegue no início do processo de formação profissional, permitindo assim,  que cada pessoa desenvolva a sua 

compreensão,  tanto  em relação aos  seres humanos, quanto  em relação às situações sociais. 
2- consiste em conhecer para agir refletidamente, portanto o profissional é responsável pela aplicação dos 

conhecimentos e deve saber usar conscientemente de si mesmo. 
3- estabelece concretamente o caráter ético do serviço social, pois mesmo que sua formação suponha a interiorização 

de certos valores, o assistente social não é um moralizador. 
 
As afirmativas são, respectivamente: 
 
A) errada – errada –errada. 
B) certa – certa – errada. 
C) errada – errada – certa. 
D) errada – certa – certa. 
 

26. Nos anos 90, a família assume  uma configuração marcada pelas seguintes características: 
 
a- Número reduzido de filhos. 
b- Aumento da concepção em idade precoce. 
c- Aumento da coabitação e da união consensual. 
d- Perda da força da família patriarcal. 
e- Aumento do número de filhos. 
f- Aumento das famílias monoparentais. 
g- Diminuição de pessoas que vivem sozinhas. 
h- Diminuição de famílias monoparentais. 
i- População proporcionalmente mais nova. 
j- Diminuição de famílias recompostas. 
 
Respondem ao enunciado, os itens: 
 
A) a – b – c – d – f. 
B) b – d – e – g – h. 
C) b – f – g – i – j. 
D) c – d – e – f – g. 
 

27. A tese de que a evolução histórica, desde as sociedades mais remotas até a atual, se dá pelos confrontos entre 
diferentes classes sociais, decorrentes da exploração do homem pelo próprio homem, é defendida: 
 
A) pelo tomismo histórico. 
B) pelo positivismo comtiano 
C) pelo materialismo histórico. 
D) pela fenomenologia.  
 

28. A fenomenologia é um movimento filosófico: 
 
A) iniciado na Inglaterra por Durkhein. 
B) iniciado na Alemanha por Edmund Husserl. 
C) iniciado na França por Jean Paul Sartre. 
D) iniciado na Alemanha por Levis Strauss. 
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29. A Fenomenologia descreve os fatos, não explica e nem analisa, é a doutrina universal das essências: 
 
A) em que se integra a ciência da essência do conhecimento. 
B) em que se integra a lógica da dominação. 
C) em que se integra a lógica da contradição. 
D) em que se integra o princípio do empirismo. 
 

30. As políticas sociais no Brasil: 
 
A) nascem e se desenvolvem a partir das exigências da população. 
B) emanam dos grupos sociais e se desenvolvem enquanto movimentos sociais. 
C) se estabelecem enquanto plataformas de governo e dependem exclusivamente da sociedade. 
D) nascem e se desenvolvem como estratégias de enfrentamento da questão social. 
 

31. Para uma análise do Serviço Social na atualidade é necessário situá-lo no contexto de transformações societárias que: 
 
A) caracterizam o Brasil, nos últimos anos, como o país mais emergente do mundo. 
B) colocaram o Brasil nos últimos anos, entre os países mais desiguais do mundo. 
C) caracterizam a sociedade brasileira dos últimos anos, em tempos de globalização. 
D) descartam as expressões da questão social das análises do campo profissional no Serviço Social. 
 

32. De acordo com o código de ética profissional, no que se refere aos direitos e responsabilidades gerais do Assistente 
Social é considerado dever: 
 
A) liberdade na realização de estudos e pesquisas, resguardados os direitos de participação de indivíduos ou grupos  

envolvidos em seus trabalhos.  
B) participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e defesa de 

seus interesses. 
C) ser conivente com contravenções penais na prestação de serviços profissionais. 
D) livre exercício das atividades inerentes à profissão. 
 

33. No que se refere às penalidades, o código de ética profissional, estabelece que a pena de suspensão acarreta ao 
Assistente Social: 
 
A) a interdição do exercício profissional na região administrativa onde está inscrito, pelo prazo de 30 (trinta) dias   a 2 

(dois)  anos. 
B) a interdição do exercício profissional em todo o território nacional, pelo prazo de 60 (sessenta) dias a 5 (cinco) anos. 
C) a interdição do exercício profissional em todo o território nacional, pelo prazo de 30 (trinta) dias a 2 (dois) anos. 
D) a interdição do exercício profissional na região administrativa onde está inscrito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias a  

5 (cinco)  anos. 
 

34. As pesquisas qualitativas, dado o seu caráter exploratório abordam em geral: 
 
A) pequenos grupos de entrevistados. 
B) grandes grupos de entrevistados. 
C) grupos médios de entrevistados. 
D) macro grupos de entrevistados. 
 

35. As pesquisas quantitativas trabalham com: 
 
A) amostras menores. 
B) amostras mínimas. 
C) amostras indefinidas. 
D) amostras maiores.  
 

36. Nas complexas estruturas do Estado e das empresas, o Serviço Social é requisitado de modo a promover o controle e a 
reprodução, material e ideológica das classes subalternas, num momento histórico em que: 
 
A) os conflitos entre as classes sociais se intensificam, gerando diversos “problemas sociais” que tendem por a ordem 

socialista em xeque. 
B) os conflitos entre as classes sociais se tornam escassos e valorizam a ordem capitalista.  
C) os conflitos entre as classes sociais se tornam escassos e valorizam a ordem socialista. 
D) os conflitos entre as classes sociais se intensificam, gerando diversos “problemas sociais” que tendem por a ordem 

capitalista em xeque. 
 

37. Na perspectiva marxista as políticas sociais devem ser pensadas: 
 
A) como “concessões e conquistas”. 
B) como “benesses e direitos sociais”. 
C) como “distribuição e redistribuição de renda”. 
D) como “naturalização das desigualdades”. 
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38. O Serviço Social enquanto profissão está inserido:  
 
A) na divisão exploratória do trabalho. 
B) na divisão sociotécnica do trabalho. 
C) nas  necessidades da sociedade liberal. 
D) nas necessidades do mundo globalizado. 
 

39. Embora não tenha atingido a patamar de “ciência”, o Serviço Social conseguiu  se constituir como uma área de 
produção de conhecimentos, inserida: 
 
A) na grande área das Ciências Técnicas Evolutivas, sendo assim identificada pelo CNPq. 
B) na área da práticas alternativas no Brasil contemporâneo.  
C) na  grande área das habilidades   e das vocações.  
D) na grande área das Ciências Sociais Aplicadas, sendo assim identificada pelo CNPq. 
 

40. A questão social, considerada pela categoria profissional como a base de sua fundação na especialização do trabalho 
do Assistente Social, precisa: 
 
A) ser apreendida na contradição fundamental da sociedade capitalista. 
B) ser apreendida na concepção do estado democrata. 
C) ser entendida como cientificista.  
D) ser apreendida na contradição fundamental da sociedade burguesa. 
   

41. A Lei dos Três Estados é tratada:  
 
A) no Socialismo. 
B) no Tomismo 
C) no Positivismo 
D) na Fenomenologia. 
 

42. No que se refere às relações do Assistente Social com a justiça, de acordo como o Código de Ética profissional do 
Assistente Social, é vedado: 
 
A) apresentar à justiça laudos e depoimentos na qualidade de perito. 
B) participar de instituição que tendo por objeto o Serviço Social, não esteja inscrita no CRESS. 
C) revelar sigilo profissional em situações criminosas por utilização de entorpecentes. 
D) depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que tenha conhecimento no exercício profissional, 

mesmo quando autorizado. 
 

43. O Serviço Social surgiu: 
 
A) em razão das diversas fases da história do homem. 
B) em razão  do capitalismo, do embate  entre capital e trabalho. 
C) em razão da  evolução  das  ciências  humanas e socais. 
D) em razão de  confrontos, principalmente  entre a burguesia,  a igreja e o Estado. 
 

44. As ações profissionais do Assistente Social, devem ser orientadas pelos fundamentos teórico-metodológicos, ético-
políticos e procedimentos técnico-operativos, tendo por referência: 
 
A) o projeto ético político profissional do Serviço Social construído nos últimos 30 anos. 
B) o projeto político operacional do Serviço Social, estabelecido nos anos 60. 
C) a reconceituação do Serviço Social ocorrida na década de 50. 
D) a lei de regulamentação da profissão, instituída em 1936. 
 

45. Uma constante e permanente formação técnica, é capaz de garantir ao Assistente Social: 
        
A) o aprimoramento de competência intelectual, exclusivamente, não consolidando o compromisso político com a 

classe trabalhadora. 
B) o aprimoramento de competência técnica, operativa e intelectual,  não consolidando o compromisso político com a 

classe trabalhadora. 
C) o aprimoramento de competência técnica, operativa e intelectual,  consolidando o ápice da categoria profissional. 
D) o aprimoramento de competência técnica, operativa e intelectual, consolidando o compromisso     político com a 

classe trabalhadora. 
 

46. De acordo com a Lei nº 8.662/1993 que regulamenta a  profissão do Assistente Social, o artigo  5º, constitui como  uma 
das atribuições privativas do Assistente Social:  
 
A) encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. 
B) planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar 

ações profissionais. 
C) ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades representativas da 

categoria profissional. 
D) planejar, organizar e administrar benefícios sociais. 



8 

 

47. O Neopositivismo é: 
 
A) uma análise sociológica analítica. 
B) uma corrente filosófica de matriz empirística que surgiu no século XX. 
C) uma doutrina filosófica cristã do século XIX. 
D) um movimento filosófico criado por Augusto Comte no século XVIII. 
 

48. Um dos benefícios que vigoram no Brasil, desde a década de 90, instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social - 
LOAS - artigo 20 e, que dá amparo às pessoas com deficiência é denominado: 
 
A) Benefício de Prestação Continuada - BPC. 
B) Benefício Eventual. 
C) Amparo Assistencial - LOAS. 
D) Benefício PPD. 
 

49. A Lei Municipal nº 4.583/2012 do município de Suzano - SP, que institui o regime próprio de previdência social, 
estabelece no artigo 6º, que os beneficiários da previdência municipal de que trata a Lei, classificam-se em: 
 
A) segurados, dependentes  categoria I  e categoria  II e pensionistas. 
B) servidores ativos, servidores inativos e dependentes. 
C) segurados e dependentes. 
D) segurado ativo, segurado inativo e segurado facultativo. 
 

50. A Lei nº 4.583/2012, que também cria o Instituto de Previdência do Munícipio de Suzano - IPMS, estabelece no artigo 
113, que o IPMS, não concederá aposentadoria aos servidores que:  
 
A) contarem com menos de 10 (dez) anos de cargo efetivo e com menos de 15 (quinze) anos de efetivo exercício no 

serviço público, excetuadas as aposentadorias por invalidez permanente. 
B) contarem com menos de 05 (cinco) anos de cargo efetivo e com menos de 10(dez) anos de efetivo exercício no 

serviço público, excetuadas as aposentadorias por invalidez permanente. 
C) contarem com menos de 15 (quinze) anos de cargo efetivo e com menos de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no 

serviço público, excetuadas as aposentadorias por invalidez permanente. 
D) contarem com menos de 10 (dez) anos de cargo efetivo e com menos de 15 (quinze) anos de efetivo exercício no 

serviço público, não sendo excetuadas as aposentadorias por invalidez permanente. 
 

 




