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01. A Seguridade Social encontra-se inserida no título da Ordem Social da Constituição Federal e
tem entre seus objetivos:
a) Promover políticas sociais que visem à redução da doença.
b) Uniformizar o atendimento nacional.
c) Universalizar o atendimento da população.
d) Melhorar o atendimento da população.
e) Promover o desenvolvimento regional.

02. Entre as fontes de financiamento da Seguridade Social encontra- se
a) O imposto de renda.
b) O imposto sobre circulação de mercadorias.
c) A contribuição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
d) A contribuição social sobre a folha de salários.
e) A contribuição de melhoria.

03. O INSS, autarquia federal, resultou da fusão das seguintes autarquias:
a) INAMPS e SINPAS.
b) IAPAS e INPS.
c) FUNABEM e CEME.
d) DATAPREV e LBA.
e) IAPAS e INAMPS.

04. Em relação às fontes do direito previdenciário:
a) O memorando é fonte primária.
b) A orientação normativa é fonte primária.
c) A instrução normativa é fonte secundária.
d) A lei delegada é fonte secundária.
e) A medida provisória é fonte secundária.

05. A interpretação da legislação previdenciária deve observar
a) O costume, quando mais favorável ao segurado.
b) A Jurisprudência do Juizado Especial Federal.
c) A analogia, quando mais favorável ao segurado.
d) os princípios gerais de direito, na omissão legislativa.
e) O princípio do in dúbio pro societate em qualquer situação.

06. É correto afirmar que a Seguridade Social compreende:
a) A Assistência Social, a Saúde e a Previdência Social.
b) A Assistência Social, o Trabalho e a Saúde.
c) O Sistema Tributário, o Lazer e a Previdência Social.
d) A Educação, a Previdência Social e a Assistência Social.
e) A Cultura, a Previdência Social e a Saúde.

07. No tocante à Previdência Social, é correto afirmar que:
a)  É organizada sob a forma de regime especial e observa critérios que preservem o equilíbrio
financeiro.
b) É descentralizada, de caráter facultativo.



c) Tem caráter complementar e autônomo.
d) Baseia-se na constituição de reservas que garantam o benefício contratado.
e) É contributiva, de caráter obrigatório.

08. João exerce individualmente atividade de pescador artesanal e possui embarcação com 5
toneladasde arqueação bruta, com parceiro eventual, que o auxilia. Nessa situação, João é:
a) Segurado facultativo.
b) Segurado especial.
c) Contribuinte individual.
d) Trabalhador avulso.
e) Não segurado da Previdência Social.

09. Lúcia exerce a atividade de professora do ensino fundamental desde dezembro de 1986, tem
56  anos  de  idade  e  pretende  obter  benefício  previdenciário  em  dezembro  de  2011.  Nessa
situação, segundo o INSS, Lúcia tem direito a
a) Aposentadoria por idade.
b) Auxílio-doença.
c) Aposentadoria especial.
d) Aposentadoria por invalidez.
e) Aposentadoria por tempo de contribuição.

10. João  é  carpinteiro,  exerce  atividade  como  empregado  da  empresa  Carpintaria  São  José
desde dezembro de 2010.
Ele sofreu acidente não relacionado ao trabalho, ocasião em que teve limitada a flexão de seu
membro superior direito, lesão esta já consolidada. João passou por reabilitação profissional e foi
treinado para outra profissão e não se recolocou ainda no mercado de trabalho. Nessa situação,
João tem direito a:
a) Auxílio-doença seguido de auxílio-acidente.
b) Aposentadoria especial.
c) Aposentadoria por invalidez.
d) Aposentadoria especial.
e) Aposentadoria por invalidez seguida de auxílio-acidente.

GABARITO

01. C
Comentários: Art. 194 da Constituição Federal
A Constituição Federal elenca no seu artigo 194 parágrafo único, os objetivos do Estado quando
organizou a Seguridade Social no Brasil.  Entre eles está o princípio da UNIVERSALIDADE da
cobertura e do atendimento. A proteção social do Estado é um dever moral estendido a todas as
situações que o Estado deva garantidor. Em relação a SAÚDE regra nos diz que é um direito de
todos, no que se refere a ASSISTÊNCIA SOCIAL é direcionada ao necessitado e em relação a
PREVIDÊNCIA SOCIAL, ao contribuinte (obrigatório ou facultativo).

02. D 
Comentários: Art. 195 Constituição Federal c/c Art. 195 do Decreto 3.048
A Seguridade Social é financiada por toda a sociedade, atendendo ao princípio da DIVERSIDADE
na base de financiamento. A contribuição social sobre a folha de salários, recai sobre o salário
pagos aos empregados e os rendimentos dos trabalhos pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que presta serviço à empresa ou empregada, mesmo SEM vínculo empregatício.



03. B
Comentários: Lei 8029 de 12/04/1990 
O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, é uma autarquia federal, criada pela Lei 8029 de
12/04/1990 e resultou da fusão do INPS com IAPAS.

04. C
Comentários: As Instruções Normativas são atos do Poder Executivo, contempladas como fonte
secundária do direito previdenciário. 

05. D
Comentários: O direito previdenciário é um ramo autônomo em relação a outros ramos do direito,
logo é caracterizado por um conjunto de leis e atos normativos. No caso concreto, quando se
tenha a omissão legislativa deve-se levar em conta os princípios gerais do direito como elo entre o
caso concreto e o ordenamento jurídico. Uma das ferramentas para a integração do ordenamento
jurídico é a interpretação.

06. A 
Comentários: Art. 194 da Constituição Federal
Artigo 194 da Constituição Federal, prevê a Seguridade Social como um conjunto integrado de
ações que compreende da saúde (todos), a assistência social (aos necessitados) e a previdência
social (para o contribuinte).

07. E
Comentários: Art. 201 e 202 Constituição Federal
A Previdência Social poderá ser entendida como um “seguro” obrigatório para aquele que exerça
uma atividade  laboral  remunerada,  para  que  na ocorrência  do  sinistro  (por  exemplo  doença,
acidente) que o afastará do exercício da atividade laboral possa receber um benefício. Mas só terá
direito  ao  benefício  aquele  que  contribuiu,  revelando  claramente  o  caráter  contributivo  e
obrigatório da previdência no Brasil. 

08. B
Comentários: Art. 12 VII da Lei 8212/91 c/c Lei 11.718/2008 
Elenca que o segurado especial, pode ter eventualmente o auxílio de terceiros, desde que faça
da pesca profissão para subsistência.

09. E
Comentários: Art. 202 III Constituição Federal c/c Art. 56
O exercício das funções de magistério em educação infantil, fundamental e médio permite uma
redução  de  5  (cinco)  anos  na  aposentadoria  por  tempo  de  contribuição.  Logo,  se  Lúcia  é
professora desde 1986, já cumpriu os 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, podendo
requerer o benefício.

10. A
Comentários: Art. 59 ao 63 da Lei 8213/91 c/c Art. 71 ao 80 do Decreto 3048/99
João é empregado de pessoa jurídica e sofreu acidente. A partir do 15º dia de afastamento deverá
requerer o auxílio-doença, já que é detentor de uma incapacidade temporária. Mas a lesão se
consolidou, dando a entender que existe uma sequela. Logo o auxílio-doença deverá cessar e ser
transformado em auxílio-acidente.


