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CAPÍTULO 1 -  SEGURIDADE SOCIAL

1. 1. (CESPE/CEBRASPE – 2015 – TRF/1ª REGIÃO – JUIZ FEDERAL) Com base na CF e na legis-
lação sobre seguridade social – saúde, previdência e assistência social –, assinale a opção correta.

a) Apesar de ser constitucionalmente previsto o caráter democrático da administração da 
seguridade social, de sua gestão não participam os trabalhadores e empregados.

b) A previdência está organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 
filiação facultativa, ainda que o trabalhador não esteja amparado por regime próprio de 
previdência.

c) Enquanto o acesso à saúde é universal e independe de qualquer retribuição financeira por 
parte do usuário, o acesso à previdência e à assistência social exige a contribuição direta 
do beneficiário ou do assistido.

d) A irredutibilidade do valor dos benefícios está elencada entre os princípios constitucionais 
da seguridade social.

e) Todas as entidades beneficentes são isentas de contribuição para a seguridade social.

A: A seguridade social será organizada com base, entre outros, no princípio do caráter democrá-

tico e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos 

trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados (CF, 

art. 194, parágrafo único, VII). Assim, os trabalhadores e empregados participam da gestão da 

seguridade social.

B: A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e 

de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial (CF, 

art. 201). Assim, a filiação à Previdência Social não é facultativa, e sim obrigatória. Exercendo o 

trabalhador alguma atividade remunerada abrangida pelo RGPS, será obrigatoriamente filiado a 

este regime previdenciário.

C: A Previdência Social, nos termos do art. 201 da Constituição Federal, tem caráter contributivo. 

Assim, para fazer jus aos benefícios previdenciários, é necessário que o segurado contribua finan-

ceiramente para o regime.

Das três áreas integrantes da Seguridade Social (previdência social, assistência social e saúde), a 

única que tem caráter contributivo é a previdência social.

Saúde e assistência social independem de contribuição. Ou seja, nesses segmentos, o beneficiário 

não precisa comprovar qualquer tipo de recolhimento para a Seguridade Social. Apesar de serem 

prestadas independentemente de contribuição, a saúde e a assistência social possuem fontes de 

custeio, que são oriundas das contribuições sociais arrecadadas de toda a sociedade.

D: A seguridade social será organizada com base, entre outros, no princípio irredutibilidade do 

valor dos benefícios (CF, art. 194, parágrafo único, IV).

E: De acordo com o § 7º do art. 195 da Constituição Federal, são isentas de contribuição para a 

seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências es-

tabelecidas em lei. Atualmente, é a Lei nº 12.101/2009 que regula os procedimentos de isenção de 

contribuições para a seguridade social. Assim, não são todas as entidades beneficentes que são 

isentas de contribuição para a seguridade social, mas apenas aquelas que atendam às exigências 

estabelecidas pela Lei nº 12.101/2009.

GABARITO: D.
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2. 2. (CESPE/CEBRASPE – 2015 – TRF/5ª REGIÃO – JUIZ FEDERAL) Consoante o caput do art. 
194 da CF, “A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos po-
deres públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência 
e à assistência social”. No que se refere às distinções entre as três grandes funções de governo 
que compõem a seguridade social, é correto afirmar que:

a) a função de assistência social destina-se aos segurados da previdência social mais ca-
rentes, ao passo que a previdência se destina ao segurado que não tem plano próprio de 
previdência privada.

b) as ações do poder público no campo da saúde estão precipuamente voltadas para a presta-
ção de serviços, enquanto aquelas no âmbito da previdência social referem-se à prestação 
de benefícios previdenciários.

c) a função saúde atende aos segurados que se encontram no gozo dos direitos que, nessa 
qualidade, lhe são inerentes, ao passo que a assistência social se destina aos que perderam 
essa qualidade.

d) o benefício de prestação continuada, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, desti-
na-se a ações direcionadas à saúde e à assistência social.

e) a função saúde não se destina aos segurados da previdência que possuam planos privados 
de saúde.

A: De acordo com o art. 203 da Constituição Federal, a assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social. Para ser beneficiário de 

programas da assistência social, a pessoa não precisa ser segurada da previdência social.

A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filia-

ção obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial (CF, art. 201).

O regime de previdência privada, de caráter complementar, é organizado de forma autônoma em 

relação ao regime geral de previdência social (CF, art. 202). Assim, previdência privada, de caráter 

complementar, não substitui o RGPS. Se uma pessoa exerce atividade remunerada abrangida pelo 

RGPS, mesmo que ela tenha um plano próprio de previdência privada, ela será obrigatoriamente 

filiada ao RGPS.

B: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196). As ações do Poder 

Público no campo da saúde estão voltadas principalmente para a prestação de serviços.

De acordo com o art. 25 do Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/99), o Regime 

Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, expressas em benefícios e serviços:

I – quanto ao segurado:

a) aposentadoria por incapacidade permanente;

b) aposentadoria programada;

c) aposentadoria por idade do trabalhador rural;

d) aposentadoria especial;

e) auxílio por incapacidade temporária;

f) salário-família;

g) salário-maternidade; e
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h) auxílio-acidente;

II – quanto ao dependente:

a) pensão por morte; e

b) auxílio-reclusão; e

III – quanto ao segurado e dependente: reabilitação profissional.

O RGPS tem apenas dois serviços: serviço social e reabilitação profissional. Assim, podemos dizer 

que as ações do Poder Público no campo da previdência social referem-se, precipuamente, à 

prestação de benefícios previdenciários.

C: Para receber as prestações da saúde e da assistência social, o indivíduo não precisa ter a qualidade 

de segurado nem ter perdido tal qualidade.

D: O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção nem de tê-la provida por sua família (Lei nº 8.742/93). Trata-se de um benefício da 

assistência social, não tendo nenhuma relação com as ações direcionadas à saúde.

E: A saúde é direito de todos e dever do Estado (CF, art. 196). Assim, mesmo que o indivíduo tenha 

um plano privado de saúde, ele terá direito aos serviços de saúde prestados pelo Estado.

GABARITO: B.

3. 3. (CESPE/CEBRASPE – 2014 – TJ/DF – TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGIS-
TROS) Considerando o disposto na CF, assinale a opção correta acerca de previdência social.

a) É vedada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na 
atividade privada para efeito de aposentadoria voluntária.

b) É de filiação facultativa a previdência social organizada sob a forma de regime geral.

c) É deferida à pessoa participante de regime próprio de previdência a filiação ao regime geral 
de previdência social na qualidade de segurado facultativo.

d) A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor de um salário 
mínimo.

e) Em relação ao regime geral de previdência social, o regime de previdência privada de caráter 
complementar é organizado de forma autônoma.

A: Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição 

entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes 

entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei 

(CF, art. 201, § 9º).

B: A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial (CF, art. 201).

C: É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, 

de pessoa participante de regime próprio de previdência (CF, art. 201, § 5º). Assim, se uma pes-

soa participante de regime próprio de previdência requerer sua filiação ao RGPS como segurado 

facultativo, seu requerimento deve ser indeferido.
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D: A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do 

mês de dezembro de cada ano (CF, art. 201, § 6º).

E: O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em 

relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas 

que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar (CF, art. 202).

GABARITO: E.
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