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Seguridade Social
Conceitos

01) (CESPE) Consoante o caput do Art. 194 da CF, “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”. 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 destina-se 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 
prestação 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 destina-se aos que perde-
ram 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.

Gabarito: B.

A: Incorreta. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, indepen-
dentemente de contribuição à Seguridade Social (Art. 203 da CF/88). A Previdên-
cia Social é de filiação compulsória para os regimes básicos (RGPS e RPPS), com 
caráter coletivo, contributivo e de organização estatal, de maneira a amparar seus 
beneficiários contra os riscos sociais. Já a previdência privada é opcional.

B: Correta. A saúde é direito de todos e dever do Estado (Art. 196 da CF/88), ou 
seja, independente de contribuição, qualquer pessoa tem direito de obter atendi-
mento na rede pública de saúde. Mas, para ter direito aos benefícios previdenciá-
rios, é necessária a contribuição do seguro.

C: Incorreta. A saúde é direito de todos e dever do Estado (Art. 196 da CF/88), 
enquanto a assistência social também é gratuita e será concedida a quem dela 
precisar (Art. 2º da Lei 8.742/93).

D: Incorreta. Destina-se a ações direcionadas à assistência social.

E: Incorreta. Conforme o Art. 196 da CF/88, 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.
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02) (CESPE) A previdência e a assistência social organizam-se com base em regime de caráter 
contributivo, razão pela qual somente serão prestadas aos segurados adimplentes com suas 
obrigações, diferentemente do direito à saúde, cujo atendimento independe de prévia contri-
buição por parte do beneficiário.

Gabarito: Errado.

O acesso à saúde é gratuito, direito de todos e dever do Estado. A Assistência 
Social é gratuita e será concedida a quem dela precisar. A Previdência Social é 
contributiva, de filiação obrigatória.

03) (CESGRANRIO) A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à:
I� saúde;

II� educação;

III� habitação; 

IV� assistência social; 

V� previdência social.

Estão corretos os itens:

a) IV e V, apenas.

b) I, II e V, apenas.

c) I, IV e V, apenas.

d) II, III e IV, apenas.

e) I, II, III e IV, apenas.

Gabarito: C.

Conforme o Art. 194 da CF/88, a Seguridade Social compreende um conjunto in-
tegrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
Portanto, ao analisar o artigo citado, a única alternativa que corresponde correta-
mente ao texto da Constituição é a alternativa “C”.

04) (ESAF) A Constituição Federal de 1988 deu novo tratamento à Previdência Social no Brasil 
em relação às constituições pretéritas. O conceito de Seguridade Social, colocado no Título da 
Ordem Social, constitui em um novo paradigma constitucional à medida que:

a) a Previdência Social é vista como um direito social independente e não relacionado à 
Assistência Social.

b) a Previdência Social é vista como um subsistema da Saúde.
c) a Previdência Social é vista como um serviço a ser prestado de forma integrada com a 

Assistência Social e a Saúde.
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d) Assistência Social e Previdência Social são conceitos jurídicos idênticos.

e) Saúde e Assistência Social são direitos sociais organizados da mesma maneira e com a 
mesma finalidade.

Gabarito: C.

A justificativa para esta questão encontra-se na nossa Carta Magna, mais especi-
ficadamente no Art. 194: A Seguridade Social compreende um conjunto integrado 
de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegu-
rar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Esse assunto  
é frequentemente abordado em concursos.

05) (ALFACON) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, destinadas à Segu-
ridade Social, constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.

Gabarito: Certo. 

O § 1º do Art. 195 da CF é costumeiramente cobrado em concursos. As questões 
têm retirado a palavra “não”, a fim de confundir o candidato. 

06) (ALFACON) Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou 
estendido sem a correspondente fonte de custeio total ou parcial. 

Gabarito: Errado. 

O correto seria mencionar apenas com fonte de custeio total.

07) (ALFACON) 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.

Gabarito: Certo. 

O conceito abordado na questão está previsto no Art. 194 da CF. 

08) (ALFACON) A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão 
da Seguridade Social, desde que por lei ordinária. 

Gabarito: Errado.

O Art. 195, em seu parágrafo único, prevê que deve ser obedecida a regra do 
Art. 154, I, para a instituição, ou seja, por lei complementar, desde que não 
cumulativos e que não tenham fato gerador ou base de cálculo idêntico aos já 
existentes.
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09) (ALFACON) É previsto como princípio da Previdência Social, dentre outros, previdência comple-
mentar facultativa, custeada por contribuição adicional.

Gabarito: Certo.

Esse princípio está previsto no Art. 3º da Lei 8.212/91, princípio exclusivo da 
Previdência.

10) (ALFACON) Julgue os itens que seguem:
I� Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado 

terá valor mensal inferior ao salário-mínimo.

II� As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à Seguridade Social cons-
tarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.

III� A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 
Seguridade Social, e tem por objetivo somente a proteção à família, à maternidade, à infância e à 
adolescência.

IV� A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, 
quando decorrentes do pagamento de benefícios, na forma de sua lei orçamentária.

V� A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não 
poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Assinale a alternativa correta:
a) Estão corretas apenas as assertivas I e IV.
b) Estão corretas apenas as assertivas II e III.
c) Está incorreta apenas a assertiva III.
d) Estão incorretas apenas as assertivas III e V.
e) Está incorreta apenas a assertiva IV.

Gabarito: C.

I: Correta. Art. 201, § 2º, da CF.

II: Correta. Art. 195, § 1º, da CF. 

III: Correta. Art. 16, da Lei 8.212/91. 

IV: Incorreta. A assistência social não possui como objetivo somente a proteção à 
família, à maternidade, à infância e à adolescência, conforme dispõe Art. 203 da CF. 

V: Correta. Art. 195, § 3º, da CF.

11) (ALFACON) Considerando as afirmações a seguir, assinale a alternativa CORRETA:
I� A Seguridade Social é técnica de proteção social, custeada solidariamente por toda a sociedade, 

segundo o potencial de cada um, propiciando universalmente a todos o bem-estar das ações de 
saúde e dos serviços assistenciais, conforme a realidade socioeconômica, e das prestações previ-
denciárias.
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II� A Previdência Social, organizada sob a forma de um sistema contributivo e de filiação obrigatória, 
concederá benefícios visando à cobertura dos riscos de doença, invalidez, morte, idade avançada, 
proteção à maternidade e à família.

III� A solidariedade pode ser considerada um postulado fundamental do Direito da Seguridade Social, 
previsto implicitamente na Constituição.

IV� Em que pese a Constituição Federal assegure a irredutibilidade dos benefícios da Previdência 
Social, não há garantia no sentido de que seus reajustes obedeçam aos mesmos índices do 
salário-mínimo.

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.

b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.

c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

d) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

Gabarito: E.

Todas as afirmativas estão de acordo com os artigos da Constituição, que tra-
tam dos princípios (objetivos) e riscos sociais, mais especificamente do Art. 194 
ao 201 da CF.

12) (ALFACON) É correto afirmar que o princípio da solidariedade contributiva está contemplado na 
Constituição Federal, que prevê que a seguridade 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, além de contribuições sociais.

Gabarito: Certo.

O fundamento para responder esta questão está no Art. 195 da CF, conforme o 
texto que segue abaixo.
Art. 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamen-
tos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes 
contribuições sociais:
Direta: por meio de contribuições sociais.

Indireta: mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, Estados, DF 
e Municípios.

13) (ALFACON) É correto afirmar que, ao estabelecer a diversidade da base de financiamento, por 
meio do princípio da solidariedade, a Constituição Federal, no seu Art. 195, § 4°, atribui à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, competência concorrente para instituir, 
por meio de lei complementar, outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão 
da Seguridade Social.


