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Seguridade Social 
 

A estrutura atual 
 
Em decorrência dessa evolução histórica, em nosso País 
existem hoje três grandes regimes previdenciários: o 
Regime Geral, administrado pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social, os Regimes Próprios dos Servidores 
Públicos e Militares, bem como a Previdência 
Complementar. 
Uma análise rápida da estrutura dos sistemas de 
benefícios previdenciários brasileiros apresenta os 
seguintes conceitos: 
 
a) o Regime Geral de Previdência Social, gerenciado pelo 
INSS, é compulsório e, atualmente com teto de R$ 
7.087,22 (competência 202), atende ao setor privado. 
Empregadores, empregados assalariados, domésticos, 
autônomos e trabalhadores rurais, são contribuintes do 
sistema. As aposentadorias por idade são concedidas aos 
homens com 65 anos e às mulheres com 62 anos na área 
urbana, e aos homens com 60 anos e mulheres com 55 
anos na área rural. 
Aposentadoria por tempo de contribuição aos 35 anos 
para homens e 30 para as mulheres. A administração do 
sistema é pública; 
 
b) o Regime de Previdência dos Servidores Públicos é 
compulsório, com teto e subtetos definidos pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Excluem-se deste grupo os 
empregados das empresas públicas, os agentes políticos, 
servidores temporários e detentores de cargos de 
confiança, todos filiados obrigatórios do Regime Geral. A 
aposentadoria compulsória é concedida aos 70/75 
(art.40, §1º. Inc. II da CF) anos para homens e mulheres e 
a aposentadoria por tempo de contribuição aos 35 anos 
para homens e 30 anos para mulheres. Os servidores que 
ingressaram desde 15/12/1998 estão sujeitos à idade 
mínima de aposentadoria de 60 anos para homens e 55 
para mulheres. A administração do Sistema é pública; e 
 
c) a Previdência Complementar (PC) é voluntária e sua 
administração é privada. A PC possui arranjos variados, 
destacando-se os fundos patrocinados por empregadores 
e a previdência complementar associativa, e constitui-se 
num complemento ao benefício do RGPS/INSS. 
 

A recente Reforma da Previdência Social 
 
A Emenda Constitucional n° 103/2019, estabelece 
modificações do sistema da previdência social, cria regras 
de transição e alterações relacionadas à Seguridade 
Social. Essa Emenda é conhecida como “Reforma da 
Previdência”. 

 

RGPS da União – Regime Geral da Previdência 
Social 

 
O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) tem suas 
políticas elaboradas pela Secretaria de Previdência do 
Ministério da Fazenda e executadas pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia federal 
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e 
Agrário. Este Regime possui caráter contributivo e de 
filiação obrigatória. Dentre os contribuintes, encontram-
se os empregadores, empregados assalariados, 
domésticos, autônomos, contribuintes individuais e 
trabalhadores rurais. 
 

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
A partir de 01/03/2020, a alíquota da Contribuição Social 
Sobre o Lucro Líquido (CSLL) aplicável aos bancos de 
qualquer espécie passa a ser de 20%, até que entre em 
vigor Lei que disponha sobre o assunto, atualmente tal 
alíquota é de 15%. 
 

Tabela Progressiva INSS 
A partir de 2022, a alíquota da contribuição devida pelo 
empregado, inclusive o doméstico, e trabalhador avulso, 
será progressiva sobre o salário, conforme abaixo: 
 

Tabela de contribuições 2022 - regime geral 

Faixa de salário Alíquota de 
contribuição 

Até um salário-mínimo (R$ 
1.212,00) 

7,5% 

De R$ 1,212,01 até R$ 
2.427,35 

9% 

De R$ 2.427,36 até R$ 
3.641,03 

12% 

De R$ 3.641,04 até R$ 
7.087,22 (Teto do INSS) 

14% 

 
Detalhe muito importante, com a Reforma Previdenciária, 
as alíquotas serão aplicadas de FORMA PROGRESSIVA, 
incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores 
compreendida nos respectivos limites, e não mais 
sobre o salário total como aplica-se atualmente. 
  
Poderá ser instituído por Lei sistema especial de inclusão 
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previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender 
aos trabalhadores de baixa renda e àqueles sem renda 
própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho 
doméstico no âmbito de sua residência, sendo que nestes 
casos a aposentadoria terá valor de um salário mínimo 
  

Idade Mínima para Aposentadoria (Nova 
Previdência) 
A alteração da idade mínima para aposentadoria no 
regime geral de previdência social passa a ser: 
 De 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, 
observado tempo mínimo de contribuição, o qual será 
determinado por legislação específica; 
 De 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, para 
trabalhadores rurais e para os que exercem suas 
atividades em regime de economia familiar, tais como o 
produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. 
 

Regras de Transição 
Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social 
até 13.11.2019, fica assegurado o direito à 
aposentadoria, quando preencher, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: 
 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de 
contribuição, se homem; e 
 somatório da idade e do tempo de contribuição, 
incluídas as frações, equivalente a 86 pontos, se mulher, e 
96 pontos, se homem, observado que, a partir de 
1º.1.2020, a pontuação será acrescida de um ponto a cada 
ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 
100 pontos, se mulher, e de 105 pontos, se homem. 
  
Segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social 
até 13.11.2019, fica assegurado o direito à aposentadoria 
quando preencher, cumulativamente, os seguintes 
requisitos: 
 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de 
contribuição, se homem; e 
 idade de 56 anos, se mulher, e 61 anos, se homem. A 
partir de 1º.1.2020, as referidas idades serão acrescidas 
de 6 meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade, se 
mulher, e 65 cinco anos de idade, se homem. 
  
Segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social 
até 13.11.2019 e que na referida data contar com mais de 
28 anos de contribuição, se mulher, e 33 anos de 
contribuição, se homem, fica assegurado o direito à 
aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os 
requisitos: 
 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de 
contribuição, se homem; e 
 cumprimento de período adicional correspondente a 
50% do tempo que, na data 13.11.2019, faltaria para 
atingir 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de 
contribuição, se homem. 
  
Segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social 
até a data de 13.11.2019 poderá aposentar-se quando 

preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
 60 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se 
homem. A partir de 1º.1.2020, a idade de 60 anos da 
mulher será acrescida em 6 meses a cada ano, até atingir 
62 anos de idade; e 
 15 anos de contribuição, para ambos os sexos. 
 

RPPS – Regime Próprio de 
Previdência Social 
Servidores Públicos 

 
Conhecido pela sigla RPPS, o Regime Próprio de 
Previdência Social é um sistema de Previdência Pública 
obrigatória para servidores públicos titulares de cargo 
efetivo e seus dependentes. Assim sendo, inclui 
servidores concursados, sejam eles inativos ou não, e seus 
beneficiários. 
 
É intitulado Regime Próprio porque cada um dos entes 
públicos federativos, como União, estados, Distrito 
Federal e municípios, pode ter o seu. Entretanto, vale 
destacar que sua criação é opcional. 
 

Como funciona a Previdência no serviço público? 
Em suma, a União e os estados têm Regimes Próprios de 
Previdência para servidores, enquanto que nem todos os 
municípios instituíram os seus. Nestes casos, os 
servidores públicos titulares de cargo efetivo são 
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social: o 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 
 
O RPPS organiza a Previdência de servidores públicos de 
cargos efetivos, estando em atividade ou aposentados e 
também dos pensionistas que recebem pelo ente estatal. 
 
No entanto, os benefícios oferecidos pelo Regime Próprio 
de Previdência Social aos seus segurados dependem 
basicamente de dois fatores: 
 

 Contribuição ao INSS; 
 Tempo de serviço necessário para conseguir se 

aposentar. 
 

Benefícios 
O RPPS assegura, no mínimo, benefícios de aposentadoria 
e pensão por morte aos seus segurados, direitos estes 
previstos no artigo 40 da Constituição Federal. 
 
Entre os benefícios estão: 
 

 Aposentadoria por invalidez; 
 Aposentadoria compulsória; 
 Aposentadoria voluntária; 
 Aposentadoria especial; 
 Pensão por morte. 

 

Diferenças entre o RPPS e RGPS 
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Qual a diferença entre Regime Geral de Previdência Social 
e Regime Próprio de Previdência Social? 
 
A principal diferença entre o RPPS e RGPS vai além das 
siglas: 
- RPPS é o Regime Próprio de Previdência Social; 
- RGPS é Regime Geral de Previdência Social. 
 
O primeiro é destinado a servidores públicos concursados 
e seus dependentes, enquanto que, o segundo, se destina 
a servidores comissionados, temporários ou com 
mandado eletivo. 
 
Entretanto, o RPPS é um regime próprio para cada ente 
federativo e obrigatório para os servidores que são 
titulares de cargo fixos. E o RGPS, gerido por uma 
entidade pública – INSS que deve ser obrigatória para 
quem trabalha sob regime da CLT (Consolidação das Leis 
Trabalhistas), incluindo cargos comissionados e 
temporários. 
 
Existem ainda outros tipos de filiação ao INSS, autônomos 
podem fazer sua adesão e pagar o imposto devido pelo 
recolhimento da GPS – Guia da Previdência Social. O 
mesmo vale para trabalhadores avulsos ou empresários. 
 
A semelhança entre os regimes previdenciários é que se 
tratam de regimes controlados pelo Governo. O que 
significa que estão suscetíveis a mudanças ao longo do 
tempo, como aconteceu com a Reforma da Previdência. 

 
Novas regras gerais estabelecidas pela Reforma 

Previdenciária (E.C. 103/2019) 
 
Para os servidores públicos federais, que contribuem 
para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da 
União, a nova regra geral exigirá 62 anos de idade para 
mulheres e 65 para os homens, com pelo menos 25 anos 
de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 anos no 
cargo em que se dará a aposentadoria. 
 
Para os servidores públicos federais que ingressaram na 
carreira a partir de 1° de janeiro de 2004, o cálculo do 
benefício será semelhante ao do Regime Geral − com 
20 anos de contribuição, 60% da média de todas as 
contribuições, aumentando dois pontos percentuais a 
cada ano a mais de contribuição (tanto homens quanto 
mulheres). Já para os que ingressaram no serviço público 
até 31 de dezembro de 2003, ficará mantida a 

integralidade − o valor da aposentadoria será o do último 
salário, desde que atendidos os requisitos das regras de 
transição. 
 

Transição com idade mínima e pedágio de 
100% 
 
Essa regra estabelece uma idade mínima e um pedágio de 
100% do tempo que faltar para atingir o tempo mínimo 
de contribuição (30 anos para elas e 35 anos para eles). 
Para servidoras, a idade mínima será de 57 anos e para os 
servidores, de 60 anos. Também será necessário 
comprovar 20 anos no serviço público e 5 anos no cargo 
em que se dará a aposentadoria. O benefício será 
equivalente à última remuneração, para quem tiver 
ingressado na carreira até 31 de dezembro de 2003, ou a 
100% da média de todos os salários desde julho de 1994, 
para os que ingressaram a partir de 2004. 
 
Professores da educação básica que comprovarem, 
exclusivamente, exercício da função de magistério na 
educação infantil ou no ensino fundamental e médio terão 
redução de cinco anos na idade e no tempo de 
contribuição. 

 
Tabela de Contribuições 
As novas alíquotas valerão também para os servidores 
públicos vinculados ao Regime Próprio da Previdência 
Social (RPPS) da União. 
 
No RPPS da União, contudo, as alíquotas progressivas não 
se limitarão ao teto do RGPS, pois haverá novas alíquotas 
incidindo também sobre as faixas salariais que 
ultrapassem o teto. A atualização das alíquotas do RPPS 
foi feita pela Portaria 2.963/2020. 
 
Em relação aos aposentados e pensionistas, a alíquota 
incidirá sobre o valor da parcela dos proventos e pensões 
que supere o limite máximo estabelecido para o Regime 
Geral (R$ 7.087,22) e levará em conta a totalidade do 
valor do benefício para fins de definição das alíquotas 
aplicáveis. 
 
As novas alíquotas progressivas – estabelecidas 
pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019 – passam a 
vigorar a partir de 1º de março de 2021, incidindo cada 
alíquota separadamente sobre cada faixa salarial, da 
seguinte forma: 

 

A partir de janeiro de 2022 
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Aposentadoria servidor público 
 
O servidor público federal que tenha ingressado no 
serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em 
vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se 
voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: 
 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 
(sessenta e um) anos de idade, se homem; 
 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 
(trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; 
 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 
 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria;  
 
Somatório da idade e do tempo de contribuição, 
incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) 
pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se 
homem; 
  

Professores 
Para o titular do cargo de professor que comprovar 
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental 
e médio, os requisitos de idade e de tempo de 
contribuição serão: 
 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, e 56 
(cinquenta e seis) anos de idade, se homem; 
 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 
30 (trinta) anos de contribuição, se homem;  
 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 
(cinquenta e sete) anos de idade, se homem, a partir de 1º 
de janeiro de 2022; 
  

Regime Próprio Previdência 
Até que entre em vigor lei federal que discipline os 
benefícios do regime próprio de previdência social dos 
servidores da União, serão aposentados, 

voluntariamente, observando os seguintes critérios 
cumulativos: 
 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem; 
 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que 
cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo 
exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo 
efetivo em que for concedida a aposentadoria; 
 Por incapacidade permanente para o trabalho, no 
cargo em que estiverem investidos, quando insuscetíveis 
de readaptação, hipótese em que será obrigatória a 
realização de avaliações periódicas para verificação da 
continuidade das condições que ensejaram a concessão 
da aposentadoria; ou 
 Compulsoriamente, quando tratar-se de incapacidade 
permanente para o trabalho. 
 

Regime de Previdência 
Complementar (RPC) 

 
O Regime de Previdência Complementar (RPC), ou apenas 
Previdência Complementar, tem o objetivo de criar um 
fundo privado para compor sua aposentadoria e, assim, 
procurar manter seu padrão de vida na terceira idade. 
 
Contudo, nada impede que o dinheiro reservado sirva 
para antecipar seu descanso do trabalho ou dentre outros 
projetos. 
 
Neste post, vamos esclarecer o que é previdência 
complementar, quais vantagens e a diferença entre a 
previdência social e privada. Confira! 
 

Previdência Complementar (RPC) 
Além da contribuição obrigatória ao INSS, o trabalhador 
pode evitar possíveis diminuições da renda futura com a 
previdência privada. 
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Afinal, para determinação do valor do benefício no INSS, 
considera-se todo o histórico laboral do indivíduo e seu 
tempo de contribuição.  
 
Por isso, é possível ocorrer descontos de uma 
porcentagem se comparado ao que recebia enquanto 
colaborador ativo no seu último emprego. 
 
Sendo assim, optar pela previdência privada aumenta a 
segurança dos trabalhadores, mesmo amparados através 
do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 
 
Como funciona a previdência privada (RPC)? 
A previdência privada independe de políticas públicas e, 
por isso, cabe à pessoa procurar os locais apropriados 
para contribuir mais em um fundo próprio e com os 
valores que você decidir. 
 
Enquanto a previdência social regida pelo INSS recolhe 
uma porcentagem fixa mensal, que varia de 5% a 22% do 
salário, a depender do seu teto salarial e outras 
classificações.  
 
Em resumo, contribuintes ativos (trabalhadores) 
sustentam os inativos (aposentados) e assim por diante.  
 
Na previdência complementar, por sua vez, você receberá 
a reserva feita ao longo do tempo. 
 
Além disso, você escolhe o período e quanto pagar 
mensalmente conforme tabelas pré-estabelecidas. São 
elas: 
 
Tabela Progressiva: quanto maior o valor definido para 
resgate mensal, maior será a alíquota do Imposto de 
Renda, independente do tempo investido. Contudo, até R$ 
1.903,98 mensais, está isento do imposto. 
 
Tabela Regressiva: ideal para quem deseja reservar a 
longo prazo, quanto maior o período de investimento, 
menor será o IR. 
Vale lembrar que o desconto do IR é comum em todo tipo 
de investimento, mas na previdência privada, a alíquota é 
reduzida. 
 
Nesse sistema, a pessoa figura como proprietária do 
próprio dinheiro, e recolherá somente o valor reservado 
mais os rendimentos. 
 
Quando se fala de rendimentos, significa que o valor 
investido retornará maior no momento do resgate. 
Todavia, quanto mais tempo ele ficar guardado, mais 
renderá. 
 
Porém, um não anula o outro. O contribuinte do INSS terá 
direito à previdência pública, mesmo se optar por 
complementar com o sistema privado. 
 
O dinheiro rende mais na previdência complementar 

 
Outro ponto interessante da previdência complementar, 
trata-se do rendimento superior à poupança. Ou seja, o 
valor reservado hoje será bem maior ao longo do tempo. 
 
Além disso, é considerado um tipo de investimento, em 
que as pessoas buscam utilizar o montante no futuro, seja 
a curto prazo ou a longo prazo. Geralmente, em um tempo 
maior. 
 
Para isso, vale simular o montante que deseja juntar 
durante determinado período e realizar um planejamento 
financeiro. 
 

Regulamentação do RPC 
O Regime de Previdência Complementar está 
regulamentado no artigo 202 da Constituição Federal. 
 
Ademais, o regime é fiscalizado por órgãos 
governamentais, conforme o segmento escolhido: 
fechado ou aberto. 
 

EFPC – Fundos de Pensão 
O aberto, diz respeito às Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar – EFPC (Fundos de Pensão). 
 
O segmento disponibiliza planos de previdência privada 
criados por empresas, órgãos públicos, sindicatos e 
associações para seus colaboradores. 
 
O EFPC, segue diretrizes da Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc), responsável por 
determinar que os planos não tenham fins lucrativos para 
outras entidades, por exemplo. 
 

EAPC 
Já o segmento aberto, inclui as Entidades de Previdência 
Complementar (EAPC) e Seguradoras do Ramo Vida, 
regulamentadas pela Superintendência de Seguros 
Privados (Susep). 
 
As EAPCs, por sua vez, possuem fins lucrativos e oferecem 
os planos, como bancos e corretoras. Estas permitem aos 
participantes o direito à portabilidade, ou seja, mudar de 
instituição. 
 
No mais, existem dois planos que se destacam no EAPC. 
São eles: 
 

Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) 
Nesse plano, ocorre a dedução anual de até 12% da renda 
tributável na base de cálculo do IR.  
 
No momento do resgate, o desconto considera o valor 
total investido, de forma parcelada ou total. 
 

Plano Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) 
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Quem não declara Imposto de Renda ou realiza a 
declaração simplificada, o VGBL é uma boa opção. 
 
Porque a dedução ocorre sobre os rendimentos, em 
outras palavras, o investidor não gasta praticamente 
nada. 
 
Previdência Social (INSS) ou Previdência Privada 
A previdência social brasileira representa um grande 
sistema de amparo para pessoas impedidas de trabalhar 
e, em especial, os idosos no momento da aposentadoria. 
 
Segundo o levantamento realizado pela Mercer, o Brasil 
ocupa a 21º posição do melhor sistema previdenciário do 
mundo. 
 
Contudo, o Regime Geral de Previdência Social imposto 
pelo INSS, possui limitações de rendimento. 
 
Por ser pensado para trabalhadores CLT e servidores 
públicos, os benefícios obedecem classificações, passíveis 
de serem reduzidos ou retirados de quem foge ao padrão. 
 
Além disso, a redução de benefícios pode ocorrer mesmo 
para os trabalhadores tradicionais. 
 
Nesse sentido, investir na própria aposentadoria atrai 
quem deseja flexibilidade, bem como a economia de 
tributos e taxas ao aplicar seu dinheiro. 
 

Conceituação e Princípios 
Constitucionais 

 

Conceituação.  
A seguridade social é um conjunto de ações dos poderes 
públicos e da sociedade. O objetivo é garantir aos 
cidadãos o direito à saúde, à previdência e à assistência 
social. Para isso, são utilizadas receitas de contribuições 
sociais e verbas da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios (Art 194 da Constituição).  
 
A Seguridade, como é sabido, divide-se em três grandes 
áreas: 

   Previdência Social,  
   Saúde e  
   Assistência Social.  
 
Em regra, podemos falar que a previdência fornece 
benefícios, a saúde fornece serviços e a assistência 
fornece ambos. 
 
A diferença principal entre previdência (art. 201), saúde 
(art. 196) e assistência (art. 203) está na contribuição, 
sendo que a primeira exige e as outras não. 
 
A seguridade social decorre de lei e regula relações entre 
pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado ou público 

(beneficiários ou não) e o Estado (INSS - autarquia federal 
e SRF - órgão da administração direta). 
 
O direito é composto de normas jurídicas e relações 
jurídicas, sendo que estas têm sujeitos (ativo e passivo) e 
objeto. 
 
Na seguridade social os sujeitos ativos são os 
beneficiários (segurado, dependentes e necessitados - art. 
203) e os passivos aqueles de quem pode ser cobrado:  
  Poder Público (União, Estados Membros, Municípios e 
Distrito Federal). 
 
O objeto são as prestações (saúde, previdência e 
assistência), que podem ser de dois tipos:  
a) benefícios - prestações pecuniárias (aposentadoria) e  
b) serviços - prestações de fazer (saúde). 

 
O artigo 204 da C.F. preceitua que as ações 
governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento da seguridade 
social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e 
organizadas com base nas seguintes diretrizes: 
I - descentralização político-administrativa, cabendo a 
coordenação e as normas gerais à esfera federal e a 
coordenação e a execução dos respectivos programas às 
esferas estadual e municipal, bem como a entidades 
beneficentes e de assistência social; 
II - participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle 
das ações em todos os níveis. 
 
É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a 
programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco 
décimos por cento de sua receita tributária líquida, 
vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:  
I - despesas com pessoal e encargos sociais;  
II - serviço da dívida;  
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada 
diretamente aos investimentos ou ações, apoiados. 
 

A Seguridade Social obedecerá aos 
seguintes princípios e diretrizes: 

 
a) universalidade da cobertura e do atendimento; 
Todos os residentes no país farão jus a seus benefícios, 
não devendo existir distinções.  
A universalidade de cobertura deve ser entendida como a 
necessidade daquelas pessoas que forem atingidas por 
uma contingência humana, seja a impossibilidade de 
retornar ao trabalho, a idade avançada, a morte etc. Já a 
universalidade do atendimento refere-se às contingências 
que serão cobertas, não às pessoas envolvidas, ou seja, as 
adversidades ou acontecimentos em que a pessoa não 
tenha condições próprias de renda ou de subsistência.  
b) uniformidade e equivalência dos benefícios e 
serviços às populações urbanas e rurais; 
A Constituição disciplina a uniformidade e equivalência 
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) III;C
) II;B
) I;A

corretas:
Marque a alternativa que indica somente opções 
universalidade da cobertura e do atendimento.

cial a podemos citar como objetivo da Seguridade SoIII 
substituir o RGPS;

os regimes de previdência privada têm a finalidade de -II 
a filiação ao RGPS sempre será obrigatória;-I 

06) Analise os itens a seguir:

casa.-de-Segurado especial, desempregado, donaD)
rural, trabalhador avulso.
C) Doméstico, o titular de firma individual urbana ou 
urbana ou rural.
B) Doméstico, estudante, o titular de firma individual 

casa, trabalhador avulso.deA) Empregados, dona
obrigatórios da previdência social, dentre outros:
regime de previdência social. São segurados
remunerada e não se vincula, por força de lei, a outro 
Previdência Social é todo aquele que exerce atividade 
05) Segurado obrigatório do Regime Geral de 

e filiação obrigatória.
plementar tem caráter contributivo E) A previdência com

D) A previdência social prescinde de contribuição.
C) A seguridade social tem caráter contributivo.
de fonte de custeio.
B) A criação de benefícios da assistência social prescinde 
prescinde de contribuição do beneficiário.

ência social A) A concessão de benefícios da assist
social:
04) Assinale a assertiva correta acerca da seguridade 

E) saúde, segurança pública e meio ambiente.
D) saúde, cultura e desporto. 
C) saúde, previdência e educação. 
B) previdência, indígenas e trabalhadores. 
A) saúde, previdência e assistência social. 
direitos relativos a:
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Constituição Federal de 1988, compreende um 

il, conforme a 03) A seguridade social no Bras

E) I, IV e V.

D) I, III e IV. 
C) III, IV e V. 
B) II, III e V. 
A) I, II e III. 
Está correto o que se afirma APENAS em:
cônjuge ou companheiros e dependentes.
V. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao 

xa renda.dos segurados de bai
família e auxílio reclusão para os dependentes -IV. Salário

voluntário.
III. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego 
acidentes do trabalho.
II. Cobertura integral por eventos resultantes de 
idade avançada.

, invalidez, morte e I. Cobertura de eventos de doença
termos da lei, e atenderá a:
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, nos 
filiação obrigatória, observados os critérios que 
forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

Previdência Social será organizada sob a dispõe que a
02) O Art. 201 da Constituição Federal brasileira 

submetidos ao regime geral da previdência social.
Federal determina que os empregados públicos sejam 
E) é constitucional, na medida em que a Constituição 
federativo respectivo. 

dência do ente los no regime oficial de previ-incluí
de Estados e de Municípios que não tenham optado por 
D) é constitucional apenas para os empregados públicos 
instituído no âmbito dos Estados e dos Municípios. 
assegurado o regime oficial de previdência social, 

gados é C) é inconstitucional uma vez que a esses empre
recíproca. 
previdência, em razão do princípio da imunidade 
contribuição previdenciária ao regime geral da 
os Municípios não podem ser obrigados a pagar 

membros e -B) é inconstitucional, uma vez que os Estados
servidores. 

e Municípios, cada qual a respeito de seus membros
legislar inteiramente sobre a matéria é dos Estados 
A) é inconstitucional, uma vez que a competência para 
Constituição Federal, essa lei.
Municípios. Considerando as disposições da 

membros e -empregos públicos junto a Estados
social, os ocupantes de regime geral da seguridade 

incluído na condição de segurados obrigatórios do 
01) Suponha que lei federal, editada em 2012, tenha 

Gabaritos no final dos exercícios

e Exercícios de FixaçãoColetânea d
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doença.-D) Auxílio
C) Salário família. 

reclusão. B) Auxílio
A) Abono anual. 
ao segurado, nos termos da lei: 

) Não consiste em benefício previdenciário devido 14

D) 25% (vinte e cinco por cento)
C) 20% (vinte por cento)
B) 15% (quinze por cento)
A) 10% (dez por cento)
operador de máquinas.

odoviário, bem como por autônomo de veículo r
autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor 
quando esses serviços forem prestados por condutor 
___________ do valor da nota fiscal, fatura ou recibo, 
de cálculo da contribuição da empresa corresponde a 

e assemelhados, a base terraplenagem, colheitadeira
prestados com a utilização de trator, máquina de 
rodoviário de carga ou de passageiro, de serviços 

a contratação de serviços de transporte N) 13

D) Pensão por morte. 
famíliaárioC) Sal
acidente. B) Auxílio
doença. -AuxílioA) 

carência do benefício: 
se referida Geral de Previdência Social, exige

) No que tange ao período de carência do Regime 12

trabalhadores e empregadores. 
financiadas pelas contribuições sociais cobradas de 

Todas as prestações da assistência social sejam D) 
previdência social. 
exclusividade, ao financiamento dos benefícios da 
C) A receita de contribuições seja destinada, com 
automaticamente, à redução das contribuições. 
B) O incremento da arrecadação corresponde, 
destinam ao pagamento das prestações. 

e atividade econômica e os valores arrecadados s
A) As empresas contribuem conforme o risco gerado pela 
correto afirmar que: 
equidade e da regra da contrapartida no custeio, é 

) No que concerne aos princípios securitários da 11

administração desses fundos. 
regulamento que disporá sobre a natureza e 
bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante 
E) pelos recursos provenientes de impostos e taxas e por 
natureza e administração desses fundos.
necessariamente, lei complementar que disporá sobre a 

iante, bens, direitos e ativos de qualquer natureza, med
D) pelos recursos provenientes de impostos e taxas e por 
natureza e administração desses fundos.
necessariamente, lei complementar que disporá sobre a 
bens, direitos e ativos especificados em lei, mediante, 
C) pelos recursos provenientes de contribuições e por 
fundos.
que disporá sobre a natureza e administração desses 

bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei 
B) pelos recursos provenientes de contribuições e por 

dministração desses fundos. e a
regulamento complementar que disporá sobre a natureza 
bens, direitos e ativos especificados em lei, mediante 
A)  pelos recursos provenientes de contribuições e por 
Municípios poderão constituir fundos integrados,

ão, os Estados, o Distrito Federal e os tesouros, a Uni
dependentes, em adição aos recursos dos respectivos 
concedidas aos respectivos servidores e seus 
pagamento de proventos de aposentadoria e pensões 

) Com o objetivo de assegurar recursos para o 10

conforme dispuser a lei. 
por sua família, la provida-manutenção ou de detê

que comprovem não possuir meios de prover à própria 
pessoa portadora de deficiência, maternidade e ao idoso 
E) A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 
comunitária; 

iência e a promoção de sua integração à vida defic
D) A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
C) A promoção da integração ao mercado de trabalho. 
B) O amparo às crianças e adolescentes carentes; 
adolescência e à velhice. 
A) A proteção à família, à maternidade, à infância, à 

EXCETO: à Seguridade Social, e tem por objetivos, 
dela necessitar, independentemente de contribuição 

rt. 203, a Assistência Social será prestada a quem a
Constituição Federal de 1988, ) De acordo com a09

pessoal de Carlota Joaquina, em 1794. 
ontepio para guarda E) Os Manicômios, em 1483, e o m

D) As santas casas, em 1543, e manicômios em 1808. 
e as santas casas, em 1924.
C) O montepio para guarda pessoal de D. João VI, em 1810 
pessoal de D. João VI, em 1808. 
B) As santas casas, em 1543, e o montepio para guarda 
pessoal de D. João VI, em 1818. 
A) Os manicômios, em 1675, e o montepio para guarda 
Seguridade Social são: 

) No Brasil, uma das primeiras manifestações de 08

do pagamento da primeira contribuição.depende
E) para o segurado trabalhador avulso a inscrição 
pagamento da primeira contribuição;
apresentação da identidade e a filiação decorre do 
D) no caso de segurado facultativo a inscrição é feita pela 
remunerada;

se pelo início da atividade acterizandoempregador, car
C) a filiação não depende de ato do segurado nem de seu 
pelo contrato de trabalho;
B) o segurado empregado terá a sua inscrição formalizada 
feita com a apresentação da carteira de trabalho;

inscrição do segurado empregado doméstico deve ser A) a 
RGPS, assinale a alternativa incorreta:
07) Sobre a filiação e inscrição dos segurados do 

) II e III.E
) I e III;D
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