
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

01. Analise as assertivas abaixo propostas:
I – A Seguridade Social, nos termos do artigo 194 de nossa Constituição Federal, é um conjunto
integrado de ações apenas de iniciativa dos Poderes Públicos destinadas a assegurar os direitos
relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
II – Quando se fala em Seguridade Social invoca-se o conjunto total de três áreas.
III  – Costuma-se dizer que a Seguridade Social é o gênero, do qual são espécies a saúde, a
previdência social e a assistência social.

Estão corretas:
a) I e II
b) I e III
c) Todas
d) Nenhuma
e) II e III

02. Analise as proposições abaixo:
I – A Lei n. 8.212/91, de 24.07.1991, embora seja mais conhecida por instituir o plano de custeio
das contribuições sociais, dispõe, também, sobre a organização geral da Seguridade Social e, por
este motivo, é chamada de Lei Orgânica da Seguridade Social.
II – Segundo ensinamento de Amauri Mascaro, o espanholismo do termo ‘Seguridade’ não seria
dispensável,  porque em nosso vocabulário não há a palavra própria que defina a Seguridade
Social.
III – No entanto, a Constituição Federal de 1988 (Capítulo II, Título VIII) dispõe que a ordem social
tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça social, por meio de
um conjunto de ações, dentre as quais a "seguridade social". Ficando, assim, acolhida a referida
expressão em nossa ordem jurídica.

Estão corretas:
a) I e II
b) I e III
c) Todas
d) Nenhuma
e) II e III

03. Analise as proposições abaixo sobre os termos Seguridade, Segurança e Seguro Social:
I  –  Não  obstante  os  termos  Seguridade  e  segurança  social  possam ser  utilizados  de  forma
relativamente indistinta,  ambos não podem ser confundidos com a expressão "seguro social",
oriunda e estreitamente relacionada com o direito securitário privado (contratual).
II – A partir da disposição constitucional, temos que a Seguridade Social pode ser entendida como
um  mecanismo  de  proteção  dado  pelo  Estado  nos  setores  de  Saúde,  Previdência  Social  e
Assistência Social. Não pertence, portanto, ao ramo dos direitos sociais.
III – Ainda sobre o conceito de Seguridade Social, é bastante clara a lição de Jediael Miranda ao
ensinar que "a seguridade social é um sistema de proteção social constituído por um feixe de
princípios e regras destinado a acudir o indivíduo diante de determinadas contingências sociais,
assegurando-lhe o mínimo indispensável a uma vida digna, mediante a concessão de benefícios,
prestações e serviços".

Estão corretas:
a) I e II



b) I e III
c) Todas
d) Nenhuma
e) II e III

04. Analise as proposições abaixo:
I  –  Em  sentido  semelhante,  os  professores  Marcus  Orione  e  Érica  Correia  afirmam  que
"arriscando apresentar uma definição de seguridade social, pode-se afirmar que se traduz em um
instrumento  estatal,  específico  de  proteção  das  necessidades  sociais,  individuais  e  coletivas,
sejam elas preventivas, reparadoras e recuperadoras, na medida e nas condições dispostas pelas
normas".
II – Alonso Olea e Plaza, assevera que a seguridade social é um conjunto integrado de medidas
públicas de ordenação de um sistema de solidariedade para a prevenção e remédio de riscos
pessoais, mediante prestações individualizadas e economicamente avaliáveis, agregando a idéia
de  que,  tendencialmente,  tais  medidas  se  encaminhem  para  a  proteção  geral  de  todos  os
residentes, contra as situações de necessidade, garantindo um nível mínimo de renda.
III – Dos citados conceitos, podemos observar que não é uníssona a idéia de que a Seguridade
Social visa garantir, através de sua proteção, um mínimo para que a pessoa possa sobreviver (ao
que a doutrina chama de "mínimo existencial").

Estão corretas:
a) I e II
b) I e III
c) Todas
d) Nenhuma
e) II e III

05. Analise as assertivas abaixo indicando a proposição incorreta quanto à Seguridade Social.
a) A contrario sensu, podemos afirmar que a Seguridade Social, tal como atualmente esculpida,

não se presta ao suprimento integral dos proventos oriundos do trabalho mas, tão-somente, ao
provimento de um mínimo que possibilite a existência.

b) Não é função da Seguridade propiciar a substituição do trabalho mas, sim, prover recursos
mínimos à manutenção da vida do beneficiário e seus dependentes.

c) Para  o  alcance do bem-estar  e  da justiça  sociais  basta  que se garanta  o  pagamento  de
benefícios previdenciários, até porque estes garantem aqueles que contribuem ou não para o
custeio.

d) A fixação do mínimo deve sempre ter por norte a dignidade humana, fundamento da república,
que representa verdadeiro obstáculo às políticas que objetivem a minoração dos valores dos
benefícios e o rareamento dos serviços da Seguridade Social.

e) Este mínimo existencial, ainda que "mínimo" como a própria expressão sugere, deve atender
com proficiência a dignidade humana, não se admitindo, pois, restrições ou minorações que
objetivem banalizar as prestações da Seguridade Social.

06. Analise as proposições abaixo sobre a seguridade social e o mínimo existencial.
I  –  O "mínimo existencial"  não tem relação somente com o aspecto pecuniário  de benefícios
previdenciários.
II  –  Dizer  que  o  mínimo  existencial  não  tem  relevância  apenas  no  aspecto  financeiro  mas,
também,  em outros  aspectos  existenciais  equivale  dizer  que está  sendo afetado  o  status  de
pessoalidade  do  indivíduo  -  ou  seja,  o  núcleo  existencial  de  uma  pessoa  não  pode  ser
considerado, exclusivamente, sob a perspectiva econômico-financeira.
III  – A presença de princípios e postulados dos direitos sociais é indicada em função de uma
situação de hipossuficiência (estado jurídico), que não seria necessariamente econômica.



Estão incorretas:
a) I e II
b) I e III
c) Todas
d) Nenhuma
e) II e III

07. Analise as assertivas indicando a opção que melhor responde a questão:
I – O ser humano, destinatário da proteção social, é mais que um mero balanço patrimonial e, por
esta razão, a implementação das políticas da Seguridade Social deve objetivar cuidar do aspecto
econômico (aspecto que apesar de tão importante, é exclusivo).
II  –  Podemos  afirmar  que  a  sistemática  da  Seguridade  Social,  de  tão  específica,  deve  ser
interpretada com critérios próprios, adequados aos fins que se destina.
III  – A Seguridade Social é um conjunto-gênero, do qual são espécies a Saúde, a Previdência
Social e a Assistência Social, pelo que analisaremos brevemente cada uma destas facetas em
apartado.

Estão corretas:
a) I e II
b) I e III
c) Todas
d) Nenhuma
e) II e III

08. Sobre  a  saúde,  analise  as  assertivas  abaixo  indicando  a  opção  que  melhor  responde  a
questão:
I – A Saúde, na forma do artigo 196 da Constituição Federal, é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de
outros  agravos  e  ao  acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  promoção,
proteção e recuperação. 
II  –  A Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS),  órgão  internacional  ligado  à  Organização  das
Nações Unidas (ONU), definiu, no preâmbulo de sua Constituição, que "saúde é um estado de
completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doença ou enfermidade".
III – Não se pode esquecer que a saúde disciplinada na Constituição engloba apenas a saúde
pública, prestada pelo Estado, não cuidando da saúde privada, prestada pelos planos de saúde.

Estão corretas:
a) I e II
b) I e III
c) Todas
d) Nenhuma
e) II e III

09. Analise as assertivas sobre a Previdência Social.
I – A Previdência Social, com base no artigo 201 da Constituição, será organizada sob a forma de
regime  próprio,  de  caráter  contributivo  e  filiação  obrigatória,  observados  os  critérios  que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, atendendo a cobertura de doenças, invalidez, morte,
idade  avançada,  proteção  à  maternidade  e  ao  trabalhador  em  situação  de  desemprego
involuntário, além das prestações do salário-família e do auxílio-reclusão concedido às pessoas
de baixa renda.
II – Na forma do artigo 1º da Lei n. 8.213/91, a Previdência Social, mediante contribuição, tem por



fim  assegurar  aos  seus  beneficiários  meios  indispensáveis  de  manutenção,  por  motivo  de
incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e
prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.
III  –  A previdência  social  protege  riscos  sociais  decorrentes  de  contingências  expressamente
previstas  na  Constituição  e  na  legislação  infra-constitucional,  mediante  o  pagamento  de
contribuições. Somente aquele que contribui tem direito subjetivo à prestação na hipótese de a
ocorrência da contingência prevista em lei gerar a necessidade juridicamente protegida.

Estão corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) II
e) III

10. A previdência  social  pode  ser  conceituada  como Sistema de  proteção  social,  de  caráter
contributivo  e  em  regra  de  filiação  obrigatória,  constituído  por  um  conjunto  de  normas
principiológicas, regras, instituições e medidas destinadas à cobertura de contingências ou riscos
sociais  previstos  em  lei,  proporcionando  ao  segurado  e  aos  seus  dependentes  benefícios  e
serviços que lhes garantam subsistência e bem-estar. Sobre o tema, analise as assertivas:
Extrai-se  do  dispositivo  constitucional  que  a  previdência  social  pode  ser  pública  ou  privada.
Podemos afirmar que atualmente existe: 
I – A previdência oficial geral (obrigatória, organizada sob a forma de regime geral, contributiva,
operada com exclusividade pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com assento no art.
201 da Constituição);
II – A previdência oficial destinada aos servidores públicos com regime próprio (obrigatória aos
servidores, disciplinada pelo art. 40 da Constituição, que, após as Emendas Constitucionais n.
41/2003 e 47/2005, tem por características a contributividade e a solidariedade);
III  –  A previdência  complementar  privada  fechada  (obrigatória,  estruturada  sob  a  forma  de
fundação ou sociedade civil, com acesso restrito aos empregados de uma empresa ou grupo de
empresas  patrocinadora(s),  aos  servidores  públicos  e  aos  associados  ou  membros  de  uma
entidade de classe, na forma do art. 202 da Constituição e da Lei Complementar n. 109/2001);
IV  –  A previdência  complementar  aberta  (facultativa,  estruturada  sob  a  forma  de  sociedade
anônima ou sociedade seguradora autorizada a operar no ramo vida, com planos acessíveis a
qualquer pessoa, independente de vínculo empregatício, na forma também do disposto no art. 202
da Constituição e da Lei Complementar n. 109/2001). 

Estão corretas:
a) I e II
b) II e III
c) II e IV
d) I, II e IV
e) I e IV



GABARITO

01. E
Comentário: I – A Seguridade Social, nos termos do artigo 194 de nossa Constituição Federal, é
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.

02. B
Comentário:  II  –  Segundo  ensinamento  de  Amauri  Mascaro,  o  espanholismo  do  termo
‘Seguridade’  seria  dispensável,  porque  em  nosso  vocabulário  há  a  palavra  própria,  que  é
'segurança'.

03. B
Comentário:  II – A partir da disposição constitucional, temos que a Seguridade Social pode ser
entendida como um mecanismo de proteção dado pelo Estado nos setores de Saúde, Previdência
Social e Assistência Social.  Pertence, portanto, numa abordagem ampla, ao ramo dos direitos
sociais. 

04. A
Comentário:  III  – Dos citados conceitos, podemos observar que é uníssona a idéia de que a
Seguridade Social visa garantir, através de sua proteção, um mínimo para que a pessoa possa
sobreviver (ao que a doutrina chama de "mínimo existencial").

05. C
Comentário:  Para  o  alcance do bem-estar  e  da justiça  sociais  não basta  que  se garanta  o
pagamento  de  benefícios  previdenciários,  até  porque  estes  garantiriam  apenas  aqueles  que
contribuíssem  para  o  custeio.  A  saúde  e  a  assistência  social  existem  para  suprir  outras
necessidades que não dependam apenas de ingressos financeiros no caixa familiar. Diante de um
caso  concreto  em  que  determinada  prestação  (seja  benefício,  seja  serviço)  não  assegure  a
existência digna, é de se lutar para que o conteúdo abstratamente considerado pela Constituição
seja implementado.

06. D
Comentário:  Conforme  ensinado  pela  doutrina,  todas  as  assertivas  estão  corretas.  Não  há
necessidade  de  uma  relação  de  hipossuficiência  (relação  jurídica)  que  protraia  no  tempo,
bastando  uma  situação  ou  estado  de  sujeição  decorrente  de  uma  inferioridade,  ainda  que
momentânea, que reduz o homem a uma condição desumana. Trata-se de uma sujeição que
diminui toda e qualquer condição referente ao estado de humanidade.

07. E
Comentário:  I – O ser humano, destinatário da proteção social, é mais que um mero balanço
patrimonial e, por esta razão, a implementação das políticas da Seguridade Social deve objetivar a
maximização do indivíduo como um todo e não somente cuidar do aspecto econômico (aspecto
que apesar de importante, não é exclusivo).

08. A
Comentário: III – Não se pode esquecer que a saúde disciplinada na Constituição engloba não
apenas a saúde pública, prestada pelo Estado, mas também, a saúde privada, prestada pelos
planos de saúde. Toda a sistemática da Seguridade Social, desta forma, deve ser aplicada ao
setor privado de saúde, guardadas, por certo, as peculiaridades.
Devemos observar, a partir do texto constitucional, que a implementação da saúde será dada por



três "frentes": promoção, proteção e recuperação. Didático é o ensinamento de Jediael Miranda,
sustentando que "na prevenção o Estado atua com o objetivo de evitar que a condição de bem-
estar  físico  e  mental  do  indivíduo  seja  abalada.  Na  ação  curativa,  o  atuar  do  Estado  é  de
disponibilizar  serviços  que  se  destinem  à  recuperação  ou  ao  restabelecimento  da  saúde  do
indivíduo".

09. C
Comentário: I – A Previdência Social, com base no artigo 201 da Constituição, será organizada
sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e filiação obrigatória, observados os critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, atendendo a cobertura de doenças, invalidez,
morte, idade avançada, proteção à maternidade e ao trabalhador em situação de desemprego
involuntário, além das prestações do salário-família e do auxílio-reclusão concedido às pessoas
de baixa renda.

10. D
Comentário:  III  – A previdência complementar privada fechada (facultativa,  estruturada sob a
forma de fundação ou sociedade civil, com acesso restrito aos empregados de uma empresa ou
grupo de empresas patrocinadora(s), aos servidores públicos e aos associados ou membros de
uma  entidade  de  classe,  na  forma  do  art.  202  da  Constituição  e  da  Lei  Complementar  n.
109/2001);


