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Evolução Histórica da Seguridade Social
1. (Esaf) Acerca dos modelos que orientam a implantação da política previdenciária no capitalismo, 

assinale a opção correta.

a) A previdência social, no modelo bismarkiano, compreende um amplo espectro de benefí-
cios para o conjunto de trabalhadores, independente da inserção no mercado de trabalho.

b) O modelo bismarkiano influenciou a organização do Estado-Providência no capitalismo, 
possibilitando a organização de proteção social aos empregados, serviços sociais universais 
e assistência social.

c) O Plano Beveridge restringiu as despesas com a proteção social, limitando o financiamento 
da previdência social a contribuição de empregados e empregadores.

d) O modelo beveridgiano amplia o seguro social para o maior número de riscos e alarga as 
fontes de financiamento da seguridade social para além da folha de pagamento, incluindo 
os impostos.

e) A previdência social no Brasil foi influenciada pelo modelo bismarkiano, assegurando 
o acesso a todos os cidadãos ao seguro social, independentemente da contribuição 
financeira.

Gabarito: D.

O direito à proteção social vem de muitas lutas. O modelo bismarkiano é considerado por 
diversos doutrinadores a origem do modelo de proteção social, originando o seguro-doença 
e, posteriormente, o seguro-acidente de trabalho. O Chanceler Alemão Oto Von Bismarck 
elaborou este modelo visando diminuir as tensões e os conflitos entre a classe trabalhadora, 
em 1883.

O Plano Beveridge vem da Inglaterra, de 1942, que previa a ação estatal, de forma minuciosa 
e ampla, a fim de garantir o bem-estar social no sentido de proteger os trabalhadores expos-
tos ao risco social, sendo considerado o marco da Evolução Securitária.

D: O modelo beveridgiano ampliou a cobertura até para aqueles que não estavam inseridos 
no mercado de trabalho, como os desempregados.

Assim, vamos às assertivas:
A: Pois atingia somente pessoas em atividade; e não é independente da inserção no mercado 
de trabalho, ao contrário do que afirma a alternativa.

B: Não previa amplos serviços, cobrindo apenas eventos de doença e invalidez dos 
trabalhadores.

C: Pelo contrário, foi ampliado e com participação estatal. Aqui tínhamos a tríplice forma de 
custeio: Estado, trabalhadores e empregadores, com a predominância estatal.

E: Nosso modelo tem influências de ambos. Inicialmente foi um modelo previdenciário privado 
e voluntário, que evoluiu para público e obrigatório, com grande participação do Estado e tam-
bém contributiva, diferente do que afirma a questão. 

2. (Esaf) Em relação à trajetória da previdência social no Brasil, analise os itens a seguir e marque com 
V se assertiva for verdadeira e com F se for falsa. Ao final, assinale a opção correta.
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( ) As Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) eram organizações de natureza privada 
financiadas pelas contribuições das empresas e dos empregados.

( ) As CAPs tinham liberalidade na escolha dos beneficiários dos serviços médicos e farma-
cêuticos e na definição dos critérios de concessão da aposentadoria.

( ) Na década de 1930, as CAPs foram transformadas e substituídas progressivamente pe-
los Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), organizados por ramos de atividade 
e de natureza estatal.

( ) Conforme a organização e a inserção econômica das diversas categorias profissionais, pro-
gressivamente ocorria a implantação dos seus respectivos institutos de aposentadorias.

a) V, V, V, V

b) F, V, F, V

c) F, F, V, F

d) V, V, F, V

e) F, F, F, F

Gabarito: A.
- As CAPs previstas na Lei Eloy Chaves (marco da previdência social em nosso país) previam 
uma forma previdenciária privada, pois as próprias empresas administravam a Caixa.
- Era assim previsto no Decreto-Lei 4.682 de 1923:
Art. 9º Os empregados ferroviários, a que se refere o art. 2º desta lei, que tenham contribuído 
para os fundos da caixa com os descontos referidos no art. 3º, letra a, terão direito:
1º, a socorros médicos em casos de doença em sua pessoa ou pessoa de sua família, que 
habite sob o mesmo teto e sob a mesma economia;
2º, a medicamentos obtidos por preço especial determinado pelo Conselho de Administração;
3º, aposentadoria:
4º, a pensão para seus herdeiros em caso de morte.
- Progressivamente foram criados os IAPs, com natureza estatal e organizados por categoria 
profissional, e não mais por empresa.
- No decorrer da década de 1930, vários IAPs foram criados conforme as categorias profissionais 
eram organizadas.

3. (Esaf) Acerca do Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social (SINPAS), que agrupou o Ins-
tituto Nacional de Previdência Social (INPS) e o Instituto Nacional de Administração da Previdência 
Social (IAPAS), pode-se afirmar corretamente.
a) Com a criação do SINPAS ocorreu a unificação do custeio dos regimes de benefícios e ser-

viços dos trabalhadores urbanos e rurais.

b) A Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev) passou a integrar 
o SINPAS, na condição de órgão autônomo da estrutura do Ministério da Previdência e 
Assistência Social (MPAS).

c) Entre outras competências cabia ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), como en-
tidade do SINPAS, a concessão e manutenção de benefícios e outras prestações em dinheiro, 
inclusive aquelas que estavam a cargo do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).
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d) As receitas das entidades do SINPAS formaram o Fundo de Previdência e Assistência Social 
(FPAS) administrado por um colegiado, integrado pelos dirigentes daquelas entidades, sob 
a presidência do Ministro da Fazenda.

e) As entidades integrantes do SINPAS preservaram seus bens móveis e imóveis, não sendo 
permitido ao MPAS a promover a transferência, de uma para outra entidade do SINPAS, de 
bens imóveis e de direitos a eles relativos.

Gabarito: C.

Primeiramente, explicamos o SINPAS.
O SINPAS (Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social) foi criado em 1977 e era 
composto por seis órgãos:
- Inamps (prestava assistência médica);
- Iapas (administração previdenciária, tinha encargo de fiscalizar, cobrar contribuições previ-
denciárias dos trabalhadores urbanos e rurais, bem como empregadores);
- INPS (responsável pelos benefícios previdenciários);
- LBA (assistência social);
- Funabem (assistência ao menor); e
- Dataprev (processamento de dados).
O objetivo do SINPAS era a integração das atividades da previdência, assistência social e 
médica.
Vamos às alternativas:
A: Surge com a criação do INPS em 1967.
B: O CEME integrava o SINPAS mas era órgão autônomo.
D: A responsabilidade de promover a arrecadação, fiscalização e cobrança era do IAPAS.
E: A legislação permitia a transferência.

4. (Esaf) Associe as mudanças realizadas na previdência social às respectivas emendas constitucionais 
das reformas previdenciárias. Ao final assinale a opção correspondente.

1. Emenda Constitucional n. 20/1998.
2. Emenda Constitucional n. 41/2003.
3. Emenda Constitucional n. 47/2005.
( ) O tempo de serviço passou a ser denominado tempo de contribuição sendo de 35 

(trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta anos) de contribuição, 
se mulher.

( ) Vedou a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposen-
tadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos 
de atividades exercidas sob condições especiais, nos termos definidos em lei com-
plementar.

( ) Instituiu a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas 
pelo regime próprio de previdência do servidores públicos que superem o limite máxi-
mo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.
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( ) Vedou a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facul-
tativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.

( ) Instituiu o abono permanência para o servidor que completado as exigências para apo-
sentadoria voluntária opte por permanecer em atividade.

a) 1, 3, 2, 1, 2

b) 1, 2, 3, 1, 2

c) 2, 1, 3, 1, 3

d) 2, 2, 1, 2, 3

e) 1, 3, 2, 3, 1

Gabarito: A.

- Foi na EC 20 que surgiu a aposentadoria por tempo de contribuição, extinguindo a aposen-
tadoria por tempo de serviço.

- O parágrafo primeiro do Art. 201 da CF, que prevê aposentadoria especial, foi acrescentado 
pela EC 47, com efeitos retroativos à data da vigência da EC 41 de 2003. 

- A EC 41 de 2003 trouxe alterações no RPPS, prevendo a possibilidade de contribuição sobre 
benefícios concedidos aos servidores filiados ao RPPS.

- Vedação determinada pela EC 20 de 1998.

- A previsão do abono vem com a EC 41 de 2003 para os servidores.

5. (Esaf) Acerca das reformas previdenciárias realizadas no Brasil, a partir da Constituição Federal de 
1988, assinale a opção correta.

a) Extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir de 16/12/1998, aos ingres-
santes no regime geral da previdência social.

b) Unificação do regime próprio de previdência dos servidores públicos federais com regime 
geral da previdência social, a partir da criação do fundo de pensão dos servidores.

c) Garantia da aposentadoria voluntária com proventos integrais para os professores universi-
tários com 30 (trinta anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta, se mulher).

d) Os benefícios salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados do re-
gime geral, independente da renda.

e) A proibição de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos).

Gabarito: E.

E: A EC 20 de 1998 alterou a idade para início da atividade laboral, o que influenciou na idade 
mínima de filiação na previdência, que passou dos 14 para os 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz. Com essa alteração, os Arts. 14 da Lei 8.212 de 1991 e 13 da Lei 8.213 de 1991 foram 
revogados tacitamente.

A: Foi criada a aposentadoria por tempo de contribuição, e não extinta. O que se extinguiu foi 
a aposentadoria por tempo de serviço.

B: Não foi prevista (e nem está prevista atualmente) a unificação.



Questões Comentadas
 12 

C: Os professores possuem regras diferenciadas, tanto no RPPS quanto no RGPS, respecti-
vamente, quais sejam:
Art. 40 (...)
III - voluntariamente, 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, observadas as 
seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos 
de idade e trinta de contribuição, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com pro-
ventos proporcionais ao tempo de contribuição.
(....)
§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em 
relação ao disposto no § 1º, III, «a», para o professor que comprove exclusivamente tempo 
de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental 
e médio.
Art. 201 (....)
§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obe-
decidas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
(...)
§ 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco 
anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções 
de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
D: A CF prevê que só serão concedidos para os trabalhadores (e seus dependentes) de baixa 
renda.

6. (FCC) Quanto ao conceito, à origem e à evolução legislativa da Seguridade Social no Brasil, é INCOR-
RETO afirmar:

a) É considerado um marco na história da Previdência Social a denominada “Lei Eloy Chaves” 
que determinou a criação de Caixas de Aposentadoria e Pensões para trabalhadores fer-
roviários.

b) Em 1934, pela primeira vez uma Constituição do Brasil faz alusão expressa aos direitos 
previdenciários, instituindo o modelo tripartite suportado pela União, pelos empregados e 
empregadores, além de garantir mínima proteção em face da velhice, invalidez, maternida-
de, acidente de trabalho e morte.

c) O sistema securitário social brasileiro consagra a proteção do indivíduo contra riscos que 
possam surgir em relação à previdência social e à assistência social, não abrangendo a saú-
de, que é tratada com exclusividade pela União, através do Ministério da Saúde.

d) O plano de ação das áreas que envolvem a Seguridade Social será integrado e deve estar 
expresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias que fixará as metas e prioridades do sistema, 
assegurando a cada área a gestão dos seus recursos. 
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e) A Seguridade Social terá caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 
gestão quadripartite, com participação de trabalhadores, dos empregadores, dos aposenta-
dos e do governo nos órgãos colegiados.

Gabarito: C.

Como o comando da questão solicita a alternativa INCORRETA, o gabarito corresponde à 
assertiva C.
A: Considerado marco da previdência social, a Lei previa as CAPs nas empresas, trazendo 
proteção ao trabalhador ferroviário.
B: Previa o texto constitucional: assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, 
assegurando a esta descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do salário e do empre-
go, e instituição de previdência, mediante contribuição igual da União, do empregador e do 
empregado, a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de acidentes de 
trabalho ou de morte.

C: A Constituição prevê, no Art. 194, a seguridade social composta pela Saúde, Assistência e 
Previdência Social, compreendendo um conjunto integrado dessas políticas.
D: A LDO tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento da seguridade social, 
assegurando a cada área a gestão dos seus recursos. 

7. (Esaf) A Emenda Constitucional n. 47/2005 trouxe a seguinte novidade para a Previdência Social:

a) instituição da contribuição social da empresa.

b) instituição da contagem recíproca de tempo de serviço público.

c) instituição do benefício para as gestantes.

d) instituição do Sistema Especial de Inclusão Previdenciária.

e) instituição da contribuição social do trabalhador.

Gabarito: D.

A EC 47 de 2005 trouxe de novidade o sistema especial de inclusão previdenciária, que pos-
sibilita a contribuição em alíquota inferior para alguns segurados. Vejamos o que prevê o 
disposto no Art. 201 da CF:
§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender a trabalhadores 
de baixa renda e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho 
doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, 
garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
§ 13. O sistema especial de inclusão previdenciária de que trata o § 12 deste Art. terá alíquotas e 
carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência social. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

8. (FGV) Há pouco mais de uma década, depois de intensos embates entre forças sindicais e a base de 
apoio governista que mostraram a falta de poder institucional dos primeiros para transformar reivin-
dicações em políticas públicas efetivas, a Reforma Previdenciária no Brasil foi aprovada por meio da 
Emenda Constitucional 20/1998.
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Entre as principais mudanças promovidas por este documento:

a) estava a substituição do critério de tempo de contribuição por tempo de serviço.

b) estava o fim do regime da aposentadoria proporcional.

c) estava a adoção do regime especial para professores universitários.

d) estava a instituição da idade mínima para aposentadoria dos trabalhadores do setor privado.

e) estava o estabelecimento da contribuição dos inativos do serviço público.

Gabarito: B.

A Reforma de 1998 extinguiu a aposentadoria por tempo de serviço e a aposentadoria pro-
porcional, criando a atual aposentadoria por tempo de contribuição. 

Além disso, alterou a idade para 16 anos.

9. (FCC) 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.

Gabarito: B.

O INSS surge em 1990 com a fusão do INPS (Instituto Nacional de Previdência Social) e IAPAS 
(Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social), que eram órgãos 
que faziam parte do SINPAS.

10. (Idecan) Na década de 1970, o Instituto Nacional da Previdência Social (INPS) foi dividido em um 
sistema organizado para os benefícios sociais e outro para a assistência médica previdenciária que 
se denominava:

a) SUS.

b) IAPs.

c) CAPs.

d) INAMPS.

Gabarito: D.

Na década de 70 surge o SINPAS, que era um sistema que reunia ações na área de assistência 
social, previdência e saúde (ainda não existia a Seguridade Social), que contemplava diversos 
órgãos, sendo o INAMPS o órgão responsável pela assistência médica, visto que o SUS somen-
te surge na década de 80. O INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 
Social, era uma autarquia Federal que tinha como finalidade a prestação de assistência a saúde 
dos segurados do Instituto Nacional de Previdência Social – INPS. Foi extinto em 1993 e suas 
atribuições passaram a ficar a cargo do SUS – Sistema Único de Saúde, ampliando a cobertura 
médica a todos, e não só aos segurados, como no INAMPS.


