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Seguridade Social, Conceituação,
Organização e Princípios Constitucionais.
01. O sistema de seguridade social compreende um conjunto de ações de iniciativa exclusiva dos
poderes públicos, que se destinam à garantia de saúde, previdência e assistência à sociedade.
Certo ( )
Errado ( )
Comentários: Gabarito Errado
A questão envolve o assunto mais cobrado pelas bancas na disciplina de direito
previdenciário: princípios e objetivos da Seguridade Social. Para respondermos, devemos
conhecer o art. 194 da Constituição Federal, o qual deve estar “no sangue”:
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social,
com base nos seguintes objetivos:
Pelo caput do artigo 194 vemos que a seguridade social não é um conjunto de ações
exclusivas dos poderes públicos, mas sim um conjunto integrado de ações tanto do poder
público como da sociedade, tornando a assertiva ERRADA.

02. A previdência social e a assistência social visam assegurar aos seus beneficiários meios
indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço,
desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem
dependiam economicamente.
Certo ( )
Errado ( )
Comentário: Gabarito errado
Vejamos a literalidade da Lei 8.212/91:
Art. 3º A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios
indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de
serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de
quem dependiam economicamente.
(...)
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Comentário: Gabarito Certo
A presente alternativa reproduz fielmente o disposto no inciso I, do parágrafo único, do art.
194 da CF/88.
Segundo a universalidade da cobertura, a proteção social oferecida pela Seguridade Social
deve alcançar todos os riscos sociais (infortúnios), aos quais quaisquer pessoas estão sujeitas,
e que possam levá-las a uma condição de necessidade.
A universalidade do atendimento, por sua vez, visa tornar a Seguridade Social acessível a
todas as pessoas.

Regime Geral de Previdência Social: Filiação e Inscrição. Segurados
Obrigatórios: Empregado, Empregado Doméstico, Trabalhador
Avulso, Contribuinte Individual e Segurado Especial. Segurado
Facultativo. Trabalhadores Excluídos do RGPS

34. É segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, o brasileiro civil e militar
que trabalhar para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros, excluídos os
estrangeiros, dos quais o Brasil seja membro efetivo ou temporário, ainda que lá domiciliado e
contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio.
Certo ( )
Errado ( )
Comentário: Gabarito Errado
A presente assertiva foi transcrita, nos termos do art. 12, inciso I, alínea “e”, da Lei nº
8.212/91, com algumas modificações que a tornam incorreta, senão vejamos:
Nos termos do mencionado artigo, é segurado obrigatório da Previdência Social, como
empregado, o brasileiro civil (apenas o civil, e não o militar como afirma o enunciado da
questão) que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou
internacionais (o citado artigo da Lei nº 8.212/91 dispõe que o trabalho pode ocorrer tanto
em organismos oficiais brasileiros quanto internacionais, ou seja, não estarão excluídos os
organismos oficiais estrangeiros, conforme afirma o enunciado da questão) dos quais o Brasil
seja membro efetivo (apenas se o Brasil for membro efetivo, e não temporário como
também afirma o enunciado em análise), ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se
segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio.
✓ São as seguintes as características desta contratação:
✓ O trabalho ocorrerá no exterior.
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Todo aquele que exercer atividade remunerada que o vincule como segurado obrigatório do
RGPS será obrigatoriamente filiado ao regime. As categorias de segurados obrigatórios são:
empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado
especial.
Desta forma, o contribuinte individual é segurado obrigatório do RGPS, ao contrário do que
afirma a questão.

Empresa e Empregador Doméstico: Conceito
previdenciário. Financiamento da Seguridade Social.
Receitas da União. Receitas das Contribuições Sociais: dos
segurados, das empresas e do empregador doméstico.
Receitas das Contribuições Sociais: do produtor rural, da
agroindústria, do clube de futebol profissional e sobre a
receita de concursos de prognósticos. Receitas de Outras
Fontes.
64. Acerca da seguridade social, julgue o item seguinte.
Uma fonte de custeio da seguridade social é a receita oriunda da realização de sorteios de
números ou outros símbolos pelo Poder Público ou por sociedades comerciais ou civis.
Certo ( )
Errado ( )
Comentário: Gabarito Certo
A Constituição Federal traz no art. 195 as fontes de financiamento da Seguridade Social, e
entre elas, está prevista a contribuição social sobre a receita de concursos de prognósticos,
vejamos:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta,
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (...)
III – sobre as receita de concursos de prognósticos.
Para não restar dúvidas, o Regulamento da Previdência Social define o que é considerado
concurso de prognóstico:
Decreto 3.048/99
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Art. 195. (...) § 1º - As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à
seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da
União.

Salário de contribuição. Conceito.
Parcelas integrantes e parcelas nãointegrantes. Limites mínimo e máximo.
Proporcionalidade. Reajustamento.
98. Acerca do custeio da seguridade social, julgue o próximo item.
O salário-de- contribuição de segurado empregado deverá corresponder à integralidade de uma
remuneração auferida durante o mês de trabalho.
Certo ( )
Errado ( )
Comentário: Gabarito Errado
A contribuição do segurado empregado possui uma base de cálculo a qual conhecemos como
salário-de-contribuição. Vejamos a definição de salário-de-contribuição:
Lei 8.212./91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados,
quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou
do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)
§ 5º O limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr$ 170.000,00 (cento e setenta mil
cruzeiros), reajustado a partir da data da entrada em vigor desta Lei, na mesma época e com
os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
Previdência Social.
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Arrecadação e Recolhimento. Obrigações da empresa e
demais contribuintes. Prazo de recolhimento: Recolhimento
fora do prazo: juros, multa e atualização monetária.
Obrigações acessórias. Retenção e Responsabilidade
solidária: Conceitos, natureza jurídica e características.
125. Com referência a arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à seguridade
social, julgue o item que se segue.
As empresas são obrigadas a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu
serviço, descontando-a da respectiva remuneração.
( ) Certo
( ) Errado
Comentário: Gabarito Certo
Vamos verificar no Decreto 3.048/99, art. 126 e teremos a resposta da questão:
Art. 216. (...)
I - a empresa é obrigada a: (...)
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;

126. A respeito do recolhimento de contribuição previdenciária fora do prazo, julgue o item
subsequente.
As contribuições devidas à seguridade social já descontadas dos segurados empregados e não
recolhidas até seu vencimento poderão ser objeto de acordo para pagamento parcelado.
( ) Certo
( ) Errado
Comentário: Gabarito Errado
Vamos verificar no Decreto 3.048/99, art. 244 que teremos a resposta da questão:
Art. 244.
§ 1º Não poderão ser objeto de parcelamento as contribuições descontadas dos segurados
empregado, inclusive o doméstico, trabalhador avulso e contribuinte individual, as
decorrentes da sub-rogação de que tratam os incisos I e II do § 7º do art. 200 e as
importâncias retidas na forma do art. 219.
A lei diz exatamente o contrário da assertiva, por isso está incorreta.
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Plano de Benefícios da Previdência Social:
Dependentes do RGPS Prestações do RGPS
Introdução aos Benefícios e Serviços Carência
das Prestações do RGPS

159. À luz da Lei n.º 8.213/1991, é(são) dependente(s) do segurado do regime geral de
previdência social
a) os pais, desde que com idade superior a sessenta anos.
b) o irmão não emancipado e menor de vinte e quatro anos de idade.
c) a companheira ou o companheiro, desde que em união estável há mais de dois anos.
d) o filho não emancipado e menor de vinte e quatro anos de idade.
e) os pais, em qualquer idade
Comentário: Gabarito letra E
A questão nos pede para que encontremos a alternativa correta em relação aos dependentes
no RGPS. Vejamos quem são os dependentes do RGPS conforme a Lei 8.213/91:
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do
segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor
de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
II - os pais;
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que
tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (...)

a) os pais, desde que com idade superior a sessenta anos.
Conforme o inciso II do art. 16 da Lei 8.213/91, independentemente da idade, os pais serão
dependentes do RGPS. Alternativa ERRADA.
b) o irmão não emancipado e menor de vinte e quatro anos de idade.
Conforme o inciso III do art. 16 da Lei 8.213/91, o irmão não emancipado é dependente do
RGPS se menor de 21 anos, e não menor de 24 anos como afirma a questão. Caso seja
inválido ou tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, não se aplica o limite
de idade para o irmão. Alternativa ERRADA.
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Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes
do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou
deficiência grave II - os pais; (...)
§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais
deve ser comprovada.
Sendo assim podemos concluir que a assertiva é falsa, pois a dependência econômica dos
pais do segurado para fins de atribuição da qualidade de dependentes deverá ser
comprovada.

Salário-de-benefício (SB) Renda Mensal Inicial
(RMI) Data de Início do Benefício (DIB) Data
de Cessação do Benefício (DCB)
187. O salário-de-benefício das aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social é obtido
pela média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta
por cento de todo o período contributivo do segurado.
( ) Certo
( ) Errado
Comentário: Gabarito Errado
Foi extinta a possibilidade de exclusão dos 20% menores salário-de-contribuição do
segurado no momento do cálculo-do-salário-de-benefício. O salário-de-benefício da
aposentadoria será a média de todos os salários-decontribuição desde 07/1994, corrigidos
monetariamente. A questão está errada ao afirmar que o salário-de-contribuição será a
média aritmética dos maiores saláriosde-contribuição correspondentes a 80% de todo o
período contributivo.
Atualmente, serão computados 100% dos salários-de-contribuição.

188. De acordo com uma das regras de transição previstas para o RGPS na reforma
previdenciária ocorrida em 2019, um segurado que estava, na data da entrada em vigor da EC
103/19, há 3 anos de se aposentar por tempo de contribuição, poderá cumprir um pedágio de
50% do período que faltava, conseguindo se aposentar com mais 4 anos e meio de contribuição.
( ) Certo
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Acumulação de Benefícios Manutenção e
Perda da Qualidade de Segurado
208. No item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada,
a respeito de benefícios previdenciários.
Após ter contribuído por vinte e cinco anos como professora do ensino fundamental, Valéria se
aposentou pelo regime geral de previdência social, mas, mesmo após sua aposentadoria, ela
continuou trabalhando na mesma escola, exercendo a mesma função. Devido a um acidente
doméstico, Valéria está temporariamente incapacitada para o trabalho. Nessa situação, Valéria
terá direito a receber o benefício do auxílio-doença cumulativamente com a aposentadoria por
tempo de contribuição.
Certo ( )
Errado ( )
Comentário: Gabarito Errado
A questão nos apresenta um caso prático. É afirmado que Valéria é aposentada pelo RGPS,
mas continuou exercendo atividade, quando sofreu um acidente doméstico e ficou
incapacitada para o trabalho. Dessa forma, devemos analisar se Valéria pode receber auxíliodoença concomitantemente com a aposentadoria.
O art. 124 da Lei 8.213 nos mostra os casos em que é proibida acumulação de benefícios:
Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos
seguintes benefícios da Previdência Social:
I - aposentadoria e auxílio-doença;
II - mais de uma aposentadoria;
III - aposentadoria e abono de permanência em serviço;
IV - salário-maternidade e auxílio-doença;
V - mais de um auxílio-acidente;
VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção
pela mais vantajosa.
Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer
benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílioacidente.
Podemos ver pelo inciso I que não é permitida acumulação de aposentadoria e auxíliodoença, portanto, a questão está ERRADA.
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Origem e Evolução Legislativa da Seguridade Social
no Brasil. Competência do INSS e da Secretaria da
Receita Federal do Brasil
229. Em relação à organização, à origem e ao custeio do sistema de seguridade social, julgue o
item a seguir.
A seguridade social nos moldes como é atualmente conhecida é fruto da evolução legislativa
quanto à garantia dos direitos sociais no Brasil e foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio
pela Constituição Federal de 1988.
Certo ( )
Errado ( )
Comentário: Gabarito Certo
A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a utilizar o tempo "Seguridade Social", o qual
engloba saúde, assistência social e previdência social. As constituições anteriores não haviam
implantado essas ações conjuntas de proteção social, mas apenas ações pontuais. Portanto,
o enunciado está correto ao afirmar que houve uma evolução legislativa quanto à garantia
dos direitos sociais no Brasil e que, a Seguridade Social como é atualmente, foi inovação da
Constituição Federal de 1988.

230. Acerca da seguridade social e do trabalho, julgue o item subsequente.
É consenso entre os estudiosos da área que, no Brasil, a implementação da seguridade social —
isto é, do sistema de proteção social — ocorreu conforme o que está disposto na Constituição
Federal de 1988.
Certo ( )
Errado ( )

Comentário: Gabarito Errado
A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a utilizar o tempo "Seguridade Social", o qual
engloba saúde, assistência social e previdência social. As constituições anteriores não haviam
implantado essas ações conjuntas de proteção social, mas apenas ações pontuais.
Além disso, na implementação da Seguridade Social, não havia um regime geral de
previdência social, que englobava a maior parte dos trabalhadores. Um exemplo são as
Caixas de Aposentadorias e Pensões, criadas em 1923, que incialmente eram disponíveis
apenas para os ferroviários e organizadas por empresas.
Portanto, a implementação da Seguridade Social no Brasil não ocorreu conforme está
disposto na Constituição Federal de 1988.
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Comentário: Gabarito Certo
De fato, a doutrina majoritária atribui à Lei Eloy Chaves, Decreto-Lei n. 4682 de 1923, como
o primeiro marco da previdência social no Brasil, por ter criado as Caixas de Aposentadoria e
Pensões (CAP) para os ferroviários, sendo que, posteriormente, diversas categorias de
trabalhadores buscaram tal proteção social. Destra forma, essas Caixas foram estendidas a
outras categorias de trabalhadores, tais como:
• 1926: Empregados portuários e marítimos;
• 1928: Empregados de empresas de Serviços Telegráficos e Radiotelegráficos;
• 1930: Empregados de empresas de Serviços de Força, Luz e Bondes.

Decadência e Prescrição. Justificação. Recurso das
Decisões Administrativas. Ações Judiciais em
Matéria Previdenciária.
250. Um segurado da previdência social, filiado em 1.º/3/2010, sofreu acidente de trabalho em
1.º/4/2010. Em 1.º/5/2010, lhe foi concedido, pelo INSS, auxíliodoença, contabilizado desde a
data do seu acidente até o dia 1.º/4/2011. Em 1.º/8/2018, o INSS revisou o ato administrativo
de concessão desse benefício.
Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente.
Na revisão, o INSS não poderia anular o referido ato administrativo, salvo se tivesse comprovado
má-fé, dada a ocorrência da decadência, uma vez que havia transcorrido mais de cinco anos
desde a concessão do benefício.
CERTO ( )
ERRADO ( )

Comentário: Gabarito Errado
A assertiva está errada, uma vez que o prazo para o INSS revisar o ato de concessão do
auxílio-doença é decadencial de 10 anos, a contar do primeiro dia do mês subsequente ao
do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga.
Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado
ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do
mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que
tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. (retornou
a redação anterior por força da ADIN 6096).
Portanto, o INSS entrou com a revisão do benefício antes que ocorresse a decadência.
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Comentário: Gabarito Certo
Conforme solicitado pelo examinador vamos consultar o Decreto nº 3.048/1999:
Art. 142. A justificação administrativa constitui meio para suprir a falta ou a insuficiência de
documento ou para produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários
perante a previdência social.
Ora, é exatamente o que coloca a legislação. Sendo assim podemos concluir que a assertiva
é verdadeira.

260. Em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, admitem-se
recursos nos processos administrativos, incluindo em matéria previdenciária a justificação
administrativa, prevista no Regulamento da Previdência Social − Decreto nº 3.048/1999. Nesse
caso, o processo de justificativa administrativa não é parte integrante do processo antecedente,
razão pela qual deverá ter tramitação como processo autônomo.
CERTO ( )
ERRADO ( )
Comentário: Gabarito Errado
Conforme solicitado pelo examinador vamos consultar o Decreto nº 3.048/1999:
Art. 142 § 2º A justificação administrativa é parte do processo de atualização de dados do
CNIS ou de reconhecimento de direitos, vedada a sua tramitação na condição de processo
autônomo.
Ora, a legislação nos diz exatamente o contrário, vedando a sua tramitação na condição de
processo autônomo. Sendo assim podemos concluir que a assertiva está incorreta.

Crimes Contra a Seguridade Social

261. Com relação aos crimes contra a Previdência, é correto afirmar que a Lei n° 9.983/2000
dispõe o seguinte: Constitui crime de apropriação indébita previdenciária deixar de pagar
benefício a segurado que tenha integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de
produtos ou à prestação de serviços.
( ) CERTO
( ) ERRADO
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( ) ERRADO
Comentário: Gabarito Errado
Incorreta a presente assertiva, pois a pena previstas para os crimes de apropriação indébita
previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária é a reclusão, de 2 (dois) a 5
(cinco) anos, e multa.

Legislação Previdenciária. Conteúdo, fontes, autonomia.
Aplicação das normas previdenciárias. Vigência,
hierarquia, interpretação e integração.
271. Tendo como referência a doutrina e a jurisprudência a respeito da organização e dos
princípios do sistema de seguridade social brasileiro, julgue o item a seguir.
O princípio do direito adquirido não se aplica à seara previdenciária, pois, conforme o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, inexiste direito adquirido a regime jurídico.
Certo ( )
Errado ( )
Comentário: Gabarito Errado
Ao contrário do que afirma a questão, o princípio do direito adquirido se aplica à seara
previdenciária sim, uma vez se o segurado preencher todos os requisitos para um certo
benefício na vigência de uma lei, mesmo que esta lei venha a ser posteriormente alterada, o
direito do segurado não é alterado.

272. Quanto às fontes de direito previdenciário, podemos afirmar que a Medida Provisória 871
editada em 18/01/2019 é uma fonte primária.
Certo ( )
Errado ( )
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Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)
Conteúdo; Fontes e Autonomia (Lei nº 8.742/1993)
Benefício de Prestação Continuada BPC da LOAS.
Auxílio-Inclusão
280. De acordo com a Política Nacional e Estatuto do Idoso, julgue o item a seguir.
É assegurado a todos os idosos com idade a partir de sessenta e cinco anos o benefício mensal
de um salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social.
Certo ( )
Errado ( )
Comentário: Gabarito Errado
A questão está equivocada ao afirmar que é assegurado a TODOS os idosos maiores de 65
anos o BPC, uma vez que esse benefício é destinado apenas aos idosos que necessitarem, ou
seja, que comprovarem não possuir meios de prover a sua manutenção ou de tê-la provida
por sua família. Para ter acesso a esse benefício, a renda per capta do grupo familiar ao qual
pertence esse idoso deve ser IGUAL ou INFERIOR a ¼ de salário mínimo. Vejamos o texto
desta lei:
Lei 8.742/93
Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à
pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem
não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

281. À luz da Lei Orgânica de Assistência Social — Lei n.º 8.742/1993 —, julgue o próximo item.
Compete aos municípios executar projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo parcerias
com organizações da sociedade civil.
Certo ( )
Errado ( )
Comentário: Gabarito certo
Essa questão é daquelas que respondemos com a literalidade da lei. Vejamos: Lei 8.743/93.
Art. 15. Compete aos Municípios:
III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com
organizações da sociedade civil;
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299. Em relação às instâncias deliberativas do SUAS, julgue o item a seguir à luz da Lei n.º
8.742/1993.
O CNAS, instância responsável pela coordenação da PNAS, é presidido alternadamente pelo(a)
ministro(a) da previdência social e por um representante eleito da sociedade civil, sendo de dois
anos o mandato do seu presidente, permitida a recondução.
( ) CERTO
( ) ERRADO
Comentário: Gabarito errado
Trata a presente questão da organização da assistência social. Para responder a presente
assertiva, vamos recorrer à Lei n.º 8.742/1993, conforme segue:
Art. 17. (...)
§ 2º O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é presidido por um de seus integrantes,
eleito dentre seus membros, para mandato de 1 (um) ano, permitida uma única recondução
por igual período.
Como podemos perceber pela simples leitura da norma acima reproduzida, o Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS) é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre
seus membros, para mandato de 1 (um) ano, permitida uma única recondução por igual
período. Portanto, assertiva incorreta.

Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) Laudo
Técnico de Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT). Acidente do trabalho e comunicação sobre
o acidente do trabalho-CAT

300. São agentes responsáveis por registrar e monitorar os aspectos biológicos constantes no
Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP: A empresa e os técnicos de segurança do trabalho
da própria empresa.
( ) CERTO
( ) ERRADO
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Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
313. Considerando-se as normas constitucionais relativas à seguridade social dos servidores
públicos, é correto afirmar:
a) o servidor titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, tem assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos
e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial.
b) a aposentadoria compulsória dos servidores se dá aos setenta anos de idade, com proventos
integrais, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público
e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
c) o servidor abrangido pelo regime de previdência previsto no artigo 40 da Constituição Federal
será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, ainda que decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença
grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.
d) a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que cuida o artigo 40 da Constituição Federal é vedada, ainda que se
trate de servidores que exerçam atividades de risco.
e) o requisito de idade será reduzido em cinco anos para a aposentadoria voluntária do professor
que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio, não se aplicando tal diminuição ao requisito
de tempo de contribuição.
Comentário: Gabarito letra A
Vamos analisar cada alternativa:
Alternativa A: Correta. Caput do art. 40 da CF/88.
Alternativa B: Incorreta. A aposentadoria compulsória se dará com proventos proporcionais
ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos
de idade, na forma de lei complementar, independentemente de qualquer tempo de serviço
ou contribuição.
Alternativa C: Incorreta. A aposentadoria por invalidez permanente terá proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;
Alternativa D: Incorreta. As aposentadorias nos RPPS não podem seguir requisitos e critérios
diferenciados, exceto para os casos de servidores deficientes, em atividade de risco ou em
condições especiais.
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Seguridade Social, Conceituação,
Organização e Princípios Constitucionais.
01. O sistema de seguridade social compreende um conjunto de ações de iniciativa exclusiva dos
poderes públicos, que se destinam à garantia de saúde, previdência e assistência à sociedade.
Certo ( )
Errado ( )

02. A previdência social e a assistência social visam assegurar aos seus beneficiários meios
indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço,
desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem
dependiam economicamente.
Certo ( )
Errado ( )

03. Acerca da Lei n.º 8.212/1991, que dispõe sobre a seguridade social, julgue o item a seguir.
Os princípios e diretrizes da seguridade social incluem a participação da iniciativa privada na
assistência à área da saúde, desde que obedecidos os preceitos constitucionais.
Certo ( )
Errado ( )

04. Acerca da seguridade social, julgue o item seguinte.
O princípio da universalidade de cobertura da seguridade social assegura a concessão de todos
os benefícios e serviços a todas as pessoas que deles necessitarem, independentemente de
contribuição.
Certo ( )
Errado ( )

05. Com relação à organização e aos princípios do sistema de seguridade social brasileiro, julgue
o item a seguir.
O princípio da seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços está
relacionado à seleção dos riscos sociais e à extensão da proteção patrocinada pelo Estado a
todas as pessoas.
Certo ( )
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Errado ( )

06. Acerca da Lei n.º 8.212/1991, que dispõe sobre a seguridade social, julgue o item a seguir.
Constitui princípio e diretriz da seguridade social o caráter democrático e descentralizado da
gestão administrativa, com a participação de membros da comunidade, entre os quais, os
empresários.
Certo ( )
Errado ( )

07. Constitui objetivo da seguridade social manter o caráter democrático e descentralizado da
administração, mediante gestão tripartite, com participação dos trabalhadores e empregadores
e do Estado.
Certo ( )
Errado ( )

08. Julgue o próximo item, relativo à organização, aos princípios e ao custeio da seguridade
social.
Por força da regra da contrapartida, os benefícios e serviços da seguridade social somente
poderão ser criados, majorados ou estendidos se existente a correspondente fonte de custeio
total.
Certo ( )
Errado ( )

09. Adália é maior de 65 anos e é beneficiária do Benefício Assistencial ao Idoso (BPC- LOAS). De
acordo com a jurisprudência do STF, seu benefício deverá ser reajustado anualmente de forma
que seja mantido o seu valor real.
Certo ( )
Errado ( )

10. Acerca dos princípios da seguridade social, podemos afirmar que equidade na forma de
participação do custeio e isonomia são conceitos que se confundem.
Certo ( )
Errado ( )
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