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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JLBg )

Direito Constitucional

Questão 1: VUNESP - Proc (VALIPREV)/VALIPREV/2020
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Hilário foi aposentado por invalidez, mas depois de cinco anos da sua aposentadoria, ele conseguiu comprovar que recuperou a sua capacidade de trabalho.
Consequentemente, pretende retornar ao emprego na mesma função que exercia antes da aposentadoria, mas o seu empregador se recusa a readmiti-lo, alegando que
sua antiga função na empresa foi extinta. Nessa hipótese, considerando o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, é correto afirmar
que Hilário

 a)  teria direito de retornar ao emprego na mesma função que exercia antes da aposentadoria, mas como ela foi extinta, seu empregador deverá indenizá-lo.
 b)  não terá o direito de retornar ao emprego pelo fato de sua função ter sido extinta na empresa, não tendo direito a qualquer indenização.
 c)  tem o direito de retornar ao emprego em função assemelhada, mas o empregador terá a opção de indenizá- lo se optar por não aceitá-lo de volta.
 d)  teria direito a retornar ao emprego, mas está impedido em razão do tempo decorrido desde a sua aposentadoria, tendo esta se tornado definitiva.
 e)  tem o direito de retornar ao emprego em função assemelhada ou superior àquela que exercia, não podendo o empregador se recusar a aceitá-lo de volta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1145905

Questão 2: IBADE - Proc Aut (IPVV)/IPVV/2020
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
A Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição e disposições transitórias. De
acordo com a emenda em apreço, afirma-se que:

 a)  o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

 b)  é permitida a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a
acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no RGPS, salvo se houver contribuição para o regime complementar.

 c)  aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário,
inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Próprio de Previdência Social.

 d)  é vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo,
abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a
natureza jurídica definidos em lei ordinária.

 e)  é lícita a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo
efetivo, já que se trata de condição mais benéfica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1212622

Questão 3: NC-UFPR - Proc Mun (Curitiba)/Pref Curitiba/2019
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Em tempo de forte discussão sobre a reforma previdenciária, é interessante destacar como a Constituição da República de 1988 foi analítica em relação ao tema da
seguridade social, propondo um sistema fortemente solidário e que atualmente parece não mais atender aos anseios das instituições políticas. Sobre o tema, assinale a
alternativa correta.

 a)  Uma das interpretações do princípio da solidariedade social implica justamente o estabelecimento de vantagens legais para determinadas categorias profissionais
que possuem maior reconhecimento social e merecimento intelectual.

 b)  Segundo redação constitucional expressa, a ordem social tem como base o primado do trabalho e do capital como fatores da produção indissociáveis.
 c)  A Constituição estabelece que a seguridade social deverá ser financiada pelos próprios beneficiários, fomentando a formação de poupança individual segundo o

princípio da capacidade contributiva.
 d) O regime de previdência privada tem caráter complementar, devendo ser organizado de forma autônoma em relação ao regime geral, sendo possível, todavia, que

a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além das suas entidades descentralizadas, atuem contribuindo como patrocinadores, desde que sua contribuição não
exceda à do segurado.

 e)  O auxílio-moradia é um benefício previdenciário do regime geral passível de ser usufruído por qualquer trabalhador, desde que não tenha casa própria ou
condições de arcar com os custos de moradia, sendo destinado, pela sua importância social, a uma parcela vulnerável da sociedade brasileira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/872512

Questão 4: VUNESP - Proc Jur (IPREMM)/IPREMM/2019
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Nos termos da EC 47/05, é correto afirmar que

 a)  não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.
 b)  é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria, incluídos, entre outros, os servidores portadores de deficiência.
 c)  as contribuições sociais previstas não poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica, ou da utilização intensiva de mão

de obra.
 d)  é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, incluídos os

casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
 e)  a lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender a trabalhadores 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 à metade de um salário-
mínimo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/936066

Questão 5: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Controle Externo/2019
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), o regime de previdência privada complementar será regulado por lei complementar que assegurará ao participante
de planos de benefícios de entidade privada
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 a)  um regime de benefício definido e correspondente à remuneração que o participante detinha quando em atividade.
 b) a contagem recíproca de contribuições vertidas no regime geral de previdência social.
 c) o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos.
 d)  aportes dos entes públicos patrocinadores às entidades de previdência privada em quantia superior à contribuição normal do segurado, limitada ao dobro do

benefício.
 e)  a inclusão, no contrato de trabalho do participante, das contribuições do empregador, dos benefícios e das condições contratuais previstas nos planos de

benefícios.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973004

Questão 6: FUNDATEC - Moto (Vila Lângaro)/Pref Vila Lângaro/2019
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
A nova proposta da Previdência Social, apresentada pelo Governo Federal em fevereiro deste ano, eleva o tempo mínimo de contribuição de ____ anos para ____ anos
para os trabalhadores do serviço privado. (Fonte: G1, 20/02/19).
 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

 a)  10 – 15
 b)  10 – 20
 c)  15 – 20
 d)  15 – 25
 e)  20 – 25

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1047770

Questão 7: FAUEL - CT (CDMCA Cambé)/Pref Cambé/2019
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Não é um evento coberto pela previdência social:

 a)  Desemprego voluntário.
 b)  Morte.
 c)  Doença.
 d)  Invalidez.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1076613

Questão 8: IBFC - Proc (Pref C S Agos)/Pref C Sto Agostinho/2019
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
A respeito das disposições constitucionais acerca da previdência social, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(   ) É possível a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.

(   ) 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.

(    ) Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

 a)  V, V, V
 b)  V, F, F
 c)  F, V, V
 d)  F, V, F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1077335

Questão 9: VUNESP - Proc (IPSM SJC)/IPSM SJC/2018
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Assinale a alternativa sobre a Seguridade Social que está em consonância com o disposto na Constituição Federal.

 a)  A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de novembro de cada ano.
 b)  O benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado poderá ter valor mensal inferior ao salário-mínimo.
 c)  Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional.
 d)  É facultada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.
 e)  É possível que o Poder Público destine recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/597148

Questão 10: VUNESP - Deleg (PC BA)/PC BA/2018
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Acerca da Previdência Social na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que

 a)  os gastos havidos com bens, serviços, prestações e administração da previdência não estão submetidos a uma lógica de equilíbrio atuarial, posto que a
previdência se presta a auxiliar pessoas necessitadas, como trabalhadores doentes, de idade avançada, entre outras hipóteses.

 b)  a previdência privada é admitida, em caráter autônomo, facultativo, contratual e complementar, sendo vedado à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito
Federal assumir a qualidade de patrocinador de tais entidades, com uma contribuição igual àquela feita pelo segurado.

 c)  é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal (regime próprio) que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

 d)  é constitucional que um ente federativo estabeleça, por norma própria (estadual, distrital ou municipal), um tempo mínimo de anos de contribuição na atividade
privada, para fins de compensação e obtenção de aposentadoria por um servidor no regime próprio da Administração Pública.

 e)  professores que venham a exercer funções de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico não farão jus à aposentadoria especial,
pois o benefício somente será devido àqueles que comprovem o tempo de efetivo exercício das funções de magistério exclusivamente em sala de aula.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/626573

Questão 11: FGV - Ass Sec (BANESTES C)/BANESTES CORRETORA/2018
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República de 1988, é correto afirmar que:

 a)  a previdência complementar é autônoma frente ao Regime Geral de Previdência Social;
 b)  somente pessoas que participem da previdência complementar poderão aposentar-se pelo Regime Geral de Previdência Social;
 c)  a previdência complementar é obrigatória para todos os trabalhadores brasileiros sem atividade remunerada;
 d)  a previdência complementar brasileira não foi até hoje disciplinada e instituída por entidades previdenciárias;
 e)  os benefícios da previdência complementar brasileira devem ser idênticos aos previstos no Regime Geral de Previdência Social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/636169

Questão 12: CS UFG - AssA (APARECIDAPREV)/APARECIDAPREV/2018
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 201, incs. de I a V, estabelece diretrizes que o legislador ordinário e a administração devem seguir para bem conduzir os
rumos do Regime Geral de Previdência Social, como a seguinte:

 a)  é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados
os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos
termos definidos em lei complementar.

 b)  nenhum benefício pago pela previdência social pode ter valor inferior a um salário-mínimo.
 c)  é vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado obrigatório, de pessoa participante de regime próprio de previdência.
 d)  em dispositivo dotado de autoaplicabilidade, inovou no ordenamento jurídico ao assegurar, para os benefícios concedidos após a sua vigência, a correção

monetária de todos os salários de contribuição considerados no cálculo da renda mensal inicial.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/657356

Questão 13: CS UFG - AssA (APARECIDAPREV)/APARECIDAPREV/2018
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Com a Emenda Constitucional n. 20, a matéria sobre Previdência Complementar passou a ser disciplinada nos artigos 40 e 202 da Constituição Federal, determinando que

 a)  o regime de previdência complementar dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos estados e do Distrito Federal poderá ser instituído por lei de
iniciativa dos respectivos Poderes Executivos Legislativo e Judiciário.

 b)  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.

 c)  o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS deve ser aplicado às aposentadorias e pensões de todos os servidores públicos federais que ingressem
no serviço público a partir do início da vigência do regime de previdência complementar, incluso os detentores de cargo comissionado.

 d)  o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público a partir do início da vigência do regime de previdência
complementar, somente mediante sua prévia e expressa opção.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/657360

Questão 14: CEBRASPE (CESPE) - PPF/PF/2018
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
A respeito dos direitos de ordem social, julgue o item que se segue.

A assistência social, ao contrário da previdência social, é prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/686934

Questão 15: FCC - Ass Sc (Pref Macapá)/Pref Macapá/2018
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
A Previdência Social é um direito social previsto na Constituição Federal de 1988. Considera-se como um dos seus objetivos:

 a)  a obrigatoriedade da previdência privada.
 b)  a centralização da gestão administrativa pelo governo.
 c)  o cálculo dos benefícios com base aos salários de contribuição.
 d)  o valor da contribuição inferior ao salário mínimo.
 e)  a disparidade entre o valor do benefício urbano e rural.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/714708

Questão 16: FCC - AFRE SC/SEF SC/Auditoria e Fiscalização/2018
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Os servidores públicos estaduais ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração sujeitam-se ao regime

 a)  geral de previdência social, não se aplicando o princípio da imunidade tributária recíproca à contribuição previdenciária devida, ao órgão federal de arrecadação
do tributo, pelo Estado contratante do servidor.

 b)  previdenciário previsto na Constituição do respectivo Estado, que pode ser tanto o regime próprio de previdência social, quanto o regime geral, mas, optando-se
por esse último, a contribuição previdenciária devida ao órgão federal de arrecadação do tributo não é exigível do Estado contratante do servidor, em razão do princípio
da imunidade recíproca.

 c)  próprio de previdência social, podendo os Estados fixar, para o valor das aposentadorias e pensões devidas a esses servidores, o limite máximo estabelecido para
os benefícios do regime geral de previdência social, desde que instituam regime de previdência complementar para os mesmos servidores.

 d)  geral de previdência social, mas a contribuição previdenciária devida ao órgão federal de arrecadação do tributo não é exigível do Estado contratante em razão do
princípio da imunidade recíproca.



01/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19386016/imprimir 4/34

 e)  previdenciário previsto na Constituição do respectivo Estado, que pode ser tanto o regime próprio de previdência social, quanto o regime geral, não se aplicando,
nesse último caso, o princípio da imunidade tributária recíproca à contribuição previdenciária devida, ao órgão federal de arrecadação do tributo, pelo Estado contratante
do servidor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/719016

Questão 17: FCC - Ana Jur (SEAD AP)/SEAD AP/2018
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Na sua feição constitucional, a principal característica da previdência social é

 a) o caráter contributivo.
 b) a prestação prioritária por entidades não governamentais.
 c) a definição do campo de amparo pelo critério da necessidade.
 d) o caráter complementar, com filiação obrigatória.
 e) a descentralização, mediante rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/734300

Questão 18: UFMT - Ana PS (Pref VG)/Pref VG (MT)/Advogado/2018
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Em consonância com as normas previstas na Constituição Federal de 1988 acerca do Regime Geral de Previdência Social, analise as assertivas.

I - Nenhum benefício de natureza previdenciária terá valor mensal inferior ao salário mínimo.

II - É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, pelos mesmos critérios de atualização do salário
mínimo.

III - É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.
 
IV - A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano.

Estão corretas as assertivas

 a)  II, III e IV, apenas.
 b)  I e III, apenas.
 c)  I, II e IV, apenas.
 d)  III e IV, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/754335

Questão 19: UFMT - Tec PS (Pref VG)/Pref VG (MT)/Nível Superior Qualquer Área/2018
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
De acordo com as normas sobre previdência social contidas no capítulo da seguridade social na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar:

 a) Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.
 b) Os requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadorias no regime geral de previdência social aos segurados com deficiência serão definidos em

lei.
 c) É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, pelos mesmos índices de reajuste do salário mínimo.
 d) É permitida a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/756180

Questão 20: PUC PR - AssSoc (Pref Faz RG)/Pref Faz RG/2018
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Pela Constituição Federal de 1988, as pessoas vivendo com HIV, assim como todo e qualquer cidadão brasileiro, têm obrigações e direitos garantidos; entre eles, estão a
dignidade humana e o acesso à saúde pública e, por isso, são amparados pela lei. O Brasil possui legislação específica quanto aos grupos mais vulneráveis ao preconceito
e à discriminação, como homossexuais, mulheres, negros, crianças, idosos, pessoas com doenças crônicas infecciosas e com deficiência. Nesse sentido, em 1989,
profissionais da saúde e membros da sociedade civil criaram a Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Vivendo com o Vírus da AIDS com objetivo de garantir
direitos para essas pessoas. Sobre os direitos já previsto em Lei para o atendimento a essa população, assinale a alternativa CORRETA.
 

I. Auxílio-doença: esse benefício é concedido a qualquer cidadão brasileiro que seja segurado (pague o seguro em dia) e que não possa trabalhar em razão de
doença ou acidente por mais de 15 dias consecutivos. A pessoa que vive com HIV/AIDS ou com hepatopatia grave terá direito ao benefício sem a necessidade de
cumprir o prazo mínimo de contribuição e desde que tenha qualidade de segurado.
 
II. Aposentadoria por invalidez: as pessoas que vivem com HIV/AIDS ou com hepatopatia grave têm direito a esse benefício, mas precisam passar por perícia
médica de dois em dois meses, senão o benefício é suspenso. A aposentadoria deixa de ser paga quando o segurado recupera a capacidade e volta ao trabalho.
Para ter direito ao benefício, o trabalhador tem que contribuir para a Previdência Social por no mínimo 12 anos, no caso de doença.
 
III. Benefício de Prestação Continuada: é a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa incapacita-da para a vida independente e para o trabalho,
bem como ao idoso com 65 anos ou mais, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem tê-la provida por sua família. Esse benefício
independe de contribuições para a Previdência Social.

 

 a) Somente as alternativas II e III estão corretas.
 b) Somente as alternativas I e II estão corretas.
 c) Somente a alternativa I está correta.
 d) Somente a alternativa II está correta.
 e) Somente as alternativas I e III estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/816988

Questão 21: FAUEL - Adv (IPRERINE)/IPRERINE/2018
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)



01/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19386016/imprimir 5/34

Está previsto no Art. 201 da Constituição Federal, que a previdência Social atenderá:
 

I. Cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada.
 
II. Proteção à maternidade, especialmente à gestante.
 
III. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário.
 
IV. Salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda.
 
V. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.

 
Assinale a alternativa CORRETA:

 a)  Todas as afirmativas estão corretas.
 b)  Apenas a afirmativa III está incorreta.
 c)  Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
 d)  Apenas as afirmativas I e V estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/833240

Questão 22: Instituto Excelência - CI (SL Paraitinga)/Pref SL Paraitinga/2018
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de:

 a)  regime privado, de caráter contributivo e de filiação não obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos
da lei.

 b)  regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei.
 c)  regime social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados pontos que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei.
 d)  Nenhuma das alternativas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/864084

Questão 23: FUNCERN - Adv (CP Trairí)/CP Trairí/Assessor Jurídico/2018
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
A Constituição Brasileira de 1988 ao regular a temática da previdência social estabelece que

 a)  é assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, desde que obedecida a condição de trinta e cinco anos de tempo de serviço, se homem, e
trinta anos, se mulher.

 b)  os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei.

 c)  a Constituição Federal brasileira veda a adoção de qualquer requisito ou critério diferenciado para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral
de previdência social, sem nenhuma previsão de ressalva.

 d)  é permitida a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/866051

Questão 24: IDIB - Proc (CM Viana)/CM Viana/2018
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
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, e atenderá, nos termos da lei:

I. A proteção à maternidade, especialmente à gestante.

II. A proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário.

III. O auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, exceto se o preso tiver praticado crime considerado hediondo.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

 a)  Apenas I.
 b)  Apenas II.
 c)  Apenas III.
 d)  Apenas I e II.
 e)  Apenas II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/938168

Questão 25: VUNESP - JL (TJ RS)/TJ RJ/2018
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Considere a seguinte situação: MARIETA, mulher atualmente com 55 anos de idade, exerce a função de pescadora artesanal em regime de economia familiar e contribuiu
para a previdência social por 36 anos. Nesse caso, a partir das atuais previsões da Constituição Federal, é certo assinalar que MARIETA 

 a)  não possui direito à aposentadoria sob o regime geral de previdência, pois ainda que se exija a contribuição mínima por 30 anos, MARIETA não possui aidade
mínima de 60 anos prevista pela Constituição. 

 b)  possui direito à aposentadoria sob o regime geral de previdência, pois além de ter contribuído por mais de 35 anos, a idade mínima de 65 anos exigida para as
mulheres é reduzida em 10 anos pelo exercício da atividade de pescadora artesanal. 

 c)  não possui direito à aposentadoria sob o regime geral de previdência, pois exige-se o mínimo de 40 anos de contribuição e a idade mínima de 60 anos para
mulher. 

 d)  não possui direito à aposentadoria sob o regime geral de previdência, já que se exige contribuição mínima de 35 anos e, cumulativamente, a idade mínima de 65
anos para mulher. 

 e)  possui direito à aposentadoria sob o regime geral de previdência, pois além de ter contribuído por mais de 30 anos, a idade mínima de 60 anos exigida para as
mulheres é reduzida em 5 anos pelo exercício da atividade de pescadora artesanal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1003970
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Questão 26: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Apoio Especializado/Assistência Social/2017
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
A Previdência Social é um direito social estabelecido na Constituição Federal de 1988. Entre suas garantias está o pagamento de renda, não inferior ao salário mínimo, ao
trabalhador contribuinte e sua família, nas situações previstas pela legislação. Para além do benefício previdenciário público, a lei estabelece a previdência complementar
privada que deve se organizar de acordo com

 a)  regras estabelecidas pelo regime geral da previdência social.
 b)  modelo definido pelo regime geral da previdência social.
 c)  autonomia ao regime geral da previdência social.
 d)  dependência indireta do regime geral da previdência social.
 e)  parceria entre o sistema privado e o regime geral da previdência social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/460796

Questão 27: CONSULPLAN - AJ TRF2/TRF 2/Apoio Especializado/Arquivologia/2017
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
“Há quase dois anos, Ednaldo, empregado de uma sociedade empresária do ramo industrial e contribuinte do regime geral de previdência social, requereu sua
aposentadoria, o que foi deferido pela autarquia federal competente”, tendo sido constatado o seguinte:

I. No cálculo do valor do respectivo benefício foram atualizados os salários de contribuição considerados pela autarquia.

II. Em dezembro do primeiro ano, Ednaldo recebeu a gratificação natalina levando em consideração o valor do benefício recebido em janeiro do respectivo ano.

III. Por fim, para surpresa de Ednaldo, apesar de todos os empregados de sua antiga empregadora terem tido os salários reajustados em 20%, o que decorria de
convenção coletiva de trabalho, os seus proventos, em razão dos critérios estabelecidos na lei de regência e considerado o mesmo período, foram reajustados em
apenas 10%.

Estão em harmonia com a sistemática constitucional as afirmativas

 a)  I, II e III.
 b)  I e II, apenas.
 c)  I e III, apenas.
 d)  II e III, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/468252

Questão 28: FGV - AJ TRT12/TRT 12/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Luís, portador de deficiência física congênita e trabalhador da iniciativa privada, solicitou a orientação de um profissional da área jurídica a respeito das peculiaridades do
regime geral de previdência social considerando a sua situação pessoal.

O profissional consultado respondeu corretamente que Luís:

 a)  não pode ser beneficiado por qualquer requisito ou critério diferenciado para a obtenção de aposentadoria;
 b)  poderia ser beneficiado por critérios diferenciados para se aposentar caso exercesse atividade insalubre, mas não por ser deficiente;
 c)  poderia ser beneficiado por requisitos ou critérios diferenciados para se aposentar caso fosse mulher, mas não por ser deficiente;
 d)  poderia ser beneficiado por critérios diferenciados para se aposentar caso o seu trabalho prejudicasse a saúde, mas não por ser deficiente;
 e)  pode ser beneficiado por requisitos ou critérios distintos para se aposentar nos termos de lei complementar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/514647

Questão 29: VUNESP - Ana Prev (IPRESB)/IPRESB/Administração/2017
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Nos termos expressos na CRFB, à pessoa participante de regime próprio de previdência, é

 a)  permitida a filiação ao regime geral de previdência social, em qualquer modalidade de segurado.
 b)  vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo.
 c)  permitida a filiação ao regime geral de previdência social, desde que na qualidade de segurado facultativo, apenas.
 d)  vedada a filiação ao regime geral de previdência social, desde que na qualidade de segurado obrigatório, apenas.
 e)  vedada a filiação ao regime geral de previdência social, em qualquer modalidade de segurado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/557205

Questão 30: VUNESP - AFF (TCE-SP)/TCE-SP/"Sem Área"/2017
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Com relação à previdência social, a Constituição Federal dispõe que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de

 a)  trabalhadores rurais, médicos, enfermeiros, professores em todos os níveis, policiais, bombeiros e guardas municipais, nos termos da lei.
 b)  trabalhadores que tenham desempenhado suas funções durante o horário noturno ou em regime de revezamento pelo período mínimo de cinco anos, na forma

estabelecida em lei complementar.
 c)  trabalhadores, urbanos ou rurais, que tenham garantido por lei o direito ao percebimento, quando na ativa, de adicionais de insalubridade e periculosidade e aos

trabalhadores portadores de deficiência.
 d)  atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos

termos definidos em lei complementar.
 e)  atividades relacionadas ao trabalho insalubre e perigoso e às atividades exercidas por profissionais da área de segurança pública, da saúde e da educação, nos

termos da lei.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/577309

Questão 31: CEBRASPE (CESPE) - Esp (FUNPRESP)/FUNPRESP/Jurídica/2016
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Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Com relação à ordem social, ao processo legislativo, à advocacia pública e à ordem econômica e financeira, julgue o item seguinte.
 
Na qualidade de patrocinadora, a União federal pode aportar recursos financeiros a entidade de previdência privada. Se o fizer, sua contribuição normal não poderá
exceder a do segurado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/339199

Questão 32: UFMT - CI (PREVICÁCERES)/PREVICÁCERES/2016
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Sobre as disposições constitucionais a respeito da previdência social, assinale a afirmativa correta.

 a)  É vedado, em qualquer hipótese, o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias,
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas.

 b)  As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes.

 c)  O regime de previdência privada do servidor público possui caráter complementar e é organizado pelo Estado, tal qual o regime geral de previdência.
 d)  Regulado por lei complementar, o regime geral de previdência é de filiação facultativa, desde que o servidor opte por um regime de previdência privada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/352266

Questão 33: CEBRASPE (CESPE) - Ana (INSS)/INSS/2016
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)

Ana, servidora aposentada por RPPS, recebe R$ 6.500,00 de aposentadoria.
Bruno, portador de doença incapacitante devidamente comprovada por perícia médica, é pensionista da União e percebe um benefício de R$ 10.000,00.
Caio aposentou-se recentemente pelo RGPS e recebe o teto do salário-de-benefício.

Com relação a essas situações hipotéticas, e considerando que o teto do salário-de-benefício corresponda a R$ 5.189,82, julgue o item que se segue com base na CF.

Empregado aposentado pelo RGPS, Caio deve, assim como os servidores públicos inativos, contribuir para o custeio da seguridade social.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/354441

Questão 34: FCC - TNS (ARSETE)/Pref Teresina/Contador/2016
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Lei complementar federal que admita o aporte de recursos de União, Estados, Distrito Federal e Municípios a entidades fechadas de previdência privada, na qualidade de
patrocinadores, estabelecendo, no entanto, que não poderá, em hipótese alguma, sua contribuição normal exceder a do segurado, será

 a)  incompatível com a Constituição da República, no que se refere a Estados, Distrito Federal e Municípios, que deverão disciplinar em leis próprias, de iniciativa do
Poder Executivo, sua relação com as respectivas entidades fechadas de previdência privada.

 b)  incompatível com a Constituição da República, no que se refere à vedação de que a contribuição normal dos patrocinadores exceda a dos segurados.
 c)  incompatível com a Constituição da República, pois esta veda a instituição de regime de previdência complementar para servidores titulares de cargo efetivo.
 d)  compatível com a Constituição da República.
 e)  incompatível com a Constituição da República, pois esta veda o aporte de recursos dos entes da Federação a entidades de previdência de caráter complementar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/410466

Questão 35: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Administrativa/Contabilidade/2016
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, a previdência social será organizada

 a)  sob a forma de regime essencialmente privado e atenderá, nos termos fixados em decreto legislativo, a proteção à maternidade, especialmente à gestante.
 b)  sob a forma de regime especial, de caráter não contributivo e de filiação facultativa.
 c)  sob a forma de regime semitributário e atenderá, nos termos fixados em decreto legislativo, a proteção ao trabalhador em situação de desemprego voluntário ou

não.
 d)  com a observância, de critérios que preservem o equilíbrio entre os gêneros, a modicidade da contribuição e a autonomia da vontade individual.
 e)  sob a forma de regime geral e atenderá, nos termos de lei, a cobertura dos eventos de doença e idade avançada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/438284

Questão 36: IBAM - Adv (Pref Santos)/Pref Santos/2016
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil faz menção expressa a vários benefícios previdenciários, dentre os quais não se encontra:

 a)  salário família.
 b)  auxílio natalidade.
 c)  pensão por morte.
 d)  auxílio reclusão .

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/926175

Questão 37: FCC - Proc MPC (TCM-GO)/TCM-GO/2015
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
O regime constitucional da previdência social prevê

 a) a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada.
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 b) o benefício do auxílio-reclusão, em favor de detentos de baixa renda.
 c) a impossibilidade de adoção de requisitos diferenciados para concessão de aposentadoria, com exceção da específica situação dos casos de atividades exercidas

sob condições que prejudiquem a saúde.
 d) a possibilidade de filiação ao regime geral, como segurado facultativo, de participante de regime próprio de previdência.
 e) que, na previdência privada de caráter complementar, as contribuições do empregador integram, para os fins legais, a remuneração dos participantes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/256836

Questão 38: FCC - TP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administrativa/2015
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
No tocante as regras constitucionais para os benefícios previdenciários, é correto afirmar:

 a)  É vedada a contagem de tempo de contribuição na Administração pública e na atividade privada rural e urbana, para efeito de aposentadoria.
 b)  É facultada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.
 c)  É assegurada a incorporação ao salário do empregado dos ganhos habituais recebidos a qualquer título, para efeito de contribuição previdenciária e consequente

repercussão em benefícios.
 d)  É assegurado o pagamento da gratificação natalina aos aposentados e pensionistas, o qual terá por base o valor dos proventos dos últimos doze meses do ano.
 e)  Dentre as condições impostas pela Constituição Federal para a aquisição do direito à aposentadoria pelo regime geral de previdência social está a comprovação de

30 anos de contribuição, se homem, e 25 anos de contribuição se mulher.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/272830

Questão 39: FCC - JT TRT15/TRT 15/2015
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Ao dispor sobre a previdência social organizada sob a forma de regime geral, a Constituição Federal determina que

 a) pode a lei ordinária fixar requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, quando
exercerem atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência.

 b) cabe à lei complementar estabelecer os casos em que o benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado poderá ter
valor mensal inferior ao salário mínimo, devendo assegurar o reajustamento anual do benefício, nos termos da lei.

 c) a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor da média dos proventos percebidos durante o ano, atualizados monetariamente, pelos
critérios definidos em lei.

 d) é vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.
 e) os requisitos de tempo de contribuição e de idade, para aquisição da aposentadoria, 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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/300725

Questão 40: Com. Exam. (TRT 2) - JT TRT2/TRT 2/2015
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
À luz da Constituição Federal, aponte a alternativa CORRETA.

 a)  No regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, as contribuições
do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram
o contrato de trabalho dos participantes.

 b)  A assistência social será prestada a quem dela necessitar, mediante contribuição à seguridade social, e tem por objetivo, dentre outros, promover a integração
dos cidadãos no mercado de trabalho.

 c)  É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, para trabalhadores urbanos e rurais de ambos os sexos, obedecidas as seguintes condições:
trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; além de sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se
mulher.

 d)  Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo aos
Estados prestar assistência financeira complementar aos Municípios para o cumprimento do piso salarial dos referidos agentes.

 e)  A seguridade social será financiada por toda a sociedade de forma direta, nos termos da lei, e mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de incidências sobre contribuições sociais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/310599

Questão 41: FCC - JT TRT1/TRT 1/2015
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Sobre a seguridade social prevista no capítulo II do Título VIII da Constituição Federal de 1988, é INCORRETO afirmar:

 a) 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.

 b) A organização da seguridade social deve objetivar a universalidade da cobertura e do atendimento, a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e
serviços e a diversidade da base de financiamento.

 c) Entre as contribuições sociais que financiam a seguridade social figuram a do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei sobre a
receita de concursos de prognósticos e a do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, incidindo também sobre a aposentadoria e pensão concedidas
pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal de 1988.

 d) 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, e atenderá, nos termos da lei, a proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário.

 e) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/322216

Questão 42: VUNESP - Adv(CM Itatiba)/CM Itatiba/2015
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Conforme as normas contidas na Constituição Federal a respeito da previdência social, é correto afirmar que

 a)  será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória.
 b)  deve prover, nos termos da lei, salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes de todos os segurados.
 c)  prevê filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.
 d)  prevê o regime de previdência privada, de caráter complementar, e organizado de forma vinculada em relação ao regime geral de previdência social.
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 e)  assegura aposentadoria no regime geral de previdência social aos trinta anos de contribuição, se homem, e vinte e cinco anos de contribuição, se mulher.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/333500

Questão 43: Com. Exam. (TRT 23) - JT TRT23/TRT 23/2015
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Lei estadual foi editada para disciplinar os requisitos e critérios para aposentadoria dos empregados públicos estaduais, tendo assegurado a aposentadoria àqueles que
cumprissem
 

I. 30 anos de contribuição, se homem, e 25 anos de contribuição, se mulher e
 
II. 55 anos de idade, se homem, e 50 anos de idade, se mulher.

 
Considerando essa situação, a lei estadual é

 a)  formalmente inconstitucional, uma vez que apenas lei federal poderia regulamentar a matéria, sendo, no mérito, também incompatível com a Constituição
Federal, que não admite a fixação de requisitos para a aquisição da aposentadoria tal como previstos na lei.

 b)  formalmente inconstitucional, uma vez que apenas lei federal poderia regulamentar a matéria, sendo, no mérito, também incompatível com a Constituição
Federal, que admite a fixação de requisitos diferenciados para a aquisição de aposentadoria apenas em favor dos professores que comprovem exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

 c)  formalmente inconstitucional, uma vez que apenas lei federal poderia regulamentar a matéria, ainda que no mérito seja compatível com a Constituição Federal,
que permite a fixação de requisitos diferenciados para a aquisição da aposentadoria em favor dos empregados públicos em geral.

 d)  formalmente constitucional, uma vez que lei estadual pode regulamentar a matéria, mas, no mérito, é incompatível com a Constituição Federal, que não admite a
fixação de requisitos diferenciados para a aquisição da aposentadoria em favor dos empregados públicos em geral.

 e)  formalmente constitucional, uma vez que lei estadual pode regulamentar a matéria, sendo, no mérito, também compatível com a Constituição Federal, uma vez
que cabe ao legislador estabelecer os requisitos para aquisição da aposentadoria pelos empregados públicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/356450

Questão 44: VUNESP - Enf (UNESP)/UNESP/Campus Ilha Solteira/2015
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
A Constituição Federal proíbe que sejam adotados requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência
social, ressalvados, entre outros casos,

 a)  os cargos e funções públicos exercidos em comissão, que são considerados de livre exercício e nomeação.
 b)  os casos de exercício das funções de magistério, público ou privado, no ensino infantil, médio e universitário.
 c)  os casos de trabalhadores acima de sessenta anos de idade que requeiram o benefício perante a previdência social.
 d)  atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, nos termos definidos em lei complementar.
 e)  os trabalhadores rurais que comprovem o exercício desse tipo de atividade por, pelo menos, dez anos ininterruptos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/456353

Questão 45: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Remoção/2014
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
A previdência social, de acordo com a Constituição Federal, será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, fixadas, dentre outras, as seguintes regras:

 a)  é permitida a filiação ao regime geral de previdência social, como segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.
 b)  para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana,

hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.
 c)  a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor médio dos proventos pagos no decorrer do ano de referência, na forma da lei.
 d)  todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados de acordo com a variação do maior índice vigente no

período de um ano, na forma de lei complementar, esta revista a cada dois anos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/198519

Questão 46: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira/2014
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Tendo em vista que, segundo a Constituição Federal de 1988 (CF), 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, julgue o item subsequente.

É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada por sociedade de economia mista federal, ainda que na qualidade de patrocinadora.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/251954

Questão 47: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira/2014
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Tendo em vista que, segundo a Constituição Federal de 1988 (CF), 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, julgue o item subsequente.
 
O professor que comprovar tempo exclusivo de dedicação ao magistério na educação fundamental e nos ensinos médio e superior terá direito a regra especial de
aposentadoria, consistente na redução de cinco anos nos requisitos fixados para a aposentadoria por tempo de contribuição.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/251956

Questão 48: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira/2014
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)



01/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19386016/imprimir 10/34

Tendo em vista que, segundo a Constituição Federal de 1988 (CF), 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, julgue o item subsequente.
 
A CF prevê a possibilidade da adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria especial aos segurados portadores de deficiência.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/251957

Questão 49: ACAFE - Del Pol (PC SC)/PC SC/2014
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB/88, no que se refere aos benefícios e aposentados da previdência, assinale a alternativa correta.

 a) O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será compulsório,
baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado.

 b) Para efeito de aposentadoria é assegurada a contagem do tempo de contribuição na administração pública ou da atividade privada, rural e urbana, não
cumulativamente ou reciprocamente.

 c) Os ganhos habituais do empregado, a título indenizatório, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei.

 d) A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano.
 e) 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, ainda que não pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios, contudo,
no valor máximo de um salário-mínimo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/480248

Questão 50: ACAFE - Del Pol (PC SC)/PC SC/2014
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB/88, no que se refere a Previdência Social, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa
correta.

l É possível a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados
os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de
deficiência, nos termos definidos em lei complementar.

ll É possível a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.

lll É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.

lV Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei.

V Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.

 a) Todas as afirmações estão corretas.
 b) Apenas I, II e III estão corretas.
 c) Apenas II, III e IV estão corretas.
 d) Apenas III e V estão corretas.
 e) Apenas III, IV e V estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/480257

Questão 51: FCC - ATCE (TCE-AM)/TCE-AM/Auditoria Governamental/2013
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal brasileira, o regime de previdência complementar

 a) cabe ser regulado, em caso de urgência e relevância, por medida provisória com força de lei.
 b) proíbe o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas,

sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá
exceder a do segurado.

 c) requer, em face do seu caráter facultativo e voluntário, a plena correção monetária das contribuições devolvidas em virtude do desligamento por associado do
plano de previdência privada.

 d) determina que os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada
integrem o contrato de trabalho dos participantes, atraindo a competência da Justiça do Trabalho para julgar demandas que versem sobre complementação de
aposentadoria ajuizadas contra tais entidades.

 e) deve obrigatoriamente proteger o trabalhador em situação de desemprego involuntário, bem como proporcionar cobertura adequada aos eventos de doença,
invalidez, morte e idade avançada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/289717

Questão 52: FAUEL - Proc J (RESERVAPREV)/RESERVAPREV/2013
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta:
 

 a) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem,
sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

 b) É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata o artigo 40 da CF,
ressalvados somente os casos de servidores: portadores de deficiência.

 c) Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
 d) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu

adequado aproveitamento em outro cargo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/645814
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Questão 53: FEPESE - AgePen (SAP SC)/SAP SC/2013
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta em matéria de auxílio reclusão, de acordo com a Constituição da República de 1988.

 a)  É devido aos apenados com pena com trânsito em julgado.
 b)  É assegurado o pagamento para os dependentes dos segurados de baixa renda.
 c)  O preso provisório tem direito a perceber dois terços do benefício previdenciário.
 d)  Todos os dependentes de presos poderão obter o benefício.
 e)  Apenas os presos políticos têm direito a receber o auxílio reclusão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/949694

Questão 54: ESAF - ACE/MDIC/Grupo 6/2012
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
A Constituição, em seu Título VIII, tratou da ordem social, um assunto de muita relevância para o país. Sobre esse assunto, é correto afirmar que

 a) o art. 195 e seus incisos da Constituição, ao disporem sobre o custeio da seguridade social, passaram a prever contribuição a cargo dos aposentados e
pensionistas, sendo vedado aos Estados-membros ou Municípios editarem disciplina em contrário.

 b) a assistência social será prestada a quem dela necessitar, mediante contribuição, pois apresenta natureza de seguro social, sendo ainda realizada mediante
recursos do orçamento da seguridade social, previsto no art. 195 da Constituição, além de outras fontes.

 c) entre as diretrizes constitucionais afetas à saúde, temos a possibilidade da destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção às instituições privadas com
fi ns lucrativos, desde que, quando preciso, prestem atendimento público.

 d) são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei complementar, sobre sua regulamentação, fiscalização
e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

 e) veda-se a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/62056

Questão 55: FCC - AFF (TCE-SP)/TCE-SP/Administração/2012
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Considere os seguintes dispositivos da Lei Complementar federal no 108, de 29 de maio de 2001, que dispõe sobre a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência
complementar:

Art. 5o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia
mista e outras entidades públicas o aporte de recursos a entidades de previdência privada de caráter complementar, salvo na condição de
patrocinador.

Art. 19. A diretoria-executiva é o órgão responsável pela administração da entidade, em conformidade com a política de administração traçada pelo
conselho deliberativo.

Art. 20. Os membros da diretoria-executiva deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:

I. comprovada experiência no exercício de atividade na área financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de
auditoria;

II. não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;

III. não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social, inclusive da previdência complementar ou como
servidor público; e

IV. ter formação de nível superior.

Art. 26. As entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas por empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de
serviços públicos subordinam-se, no que couber, às disposições desta Lei Complementar, na forma estabelecida pelo órgão regulador e fiscalizador.

É compatível com a disciplina constitucional da matéria o que se prevê

 a) em todos os artigos transcritos.
 b) nos artigos 5o, 19 e 20, mas não no artigo 26, porque a Constituição estabelece que a lei deva dar às entidades patrocinadas por empresas privadas

permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos tratamento diferente do dispensado às patrocinadas por entidades públicas.
 c) nos artigos 5o, 19 e 26, mas não no artigo 20, porque à lei não é dado estabelecer os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades

fechadas de previdência privada, o que deve estar previsto em seus atos constitutivos.
 d) nos artigos 5o, 20 e 26, mas não no artigo 19, porque a Constituição refere-se apenas à existência de órgãos deliberativos na estrutura organizacional das

entidades fechadas de previdência privada, e não de órgãos de direção executiva.
 e) nos artigos 19, 20 e 26, mas não no artigo 5o, porque a Constituição permite o aporte de recursos pelas entidades públicas não apenas na qualidade de

patrocinadoras, desde que assim autorizem os órgãos deliberativos das entidades de previdência complementar.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/77816

Questão 56: Com. Exam. (TRT 24) - JT TRT24/TRT 24/2012
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Quanto ao sistema da seguridade social, É INCORRETO afirmar que:

 a) A seguridade social é organizada pelo Poder Público com base nos objetivos a seguir explicitados: universalidade da cobertura e do atendimento; uniformidade e
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; diversidade da base de financiamento; caráter democrático e descentralizado da administração,
mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados; seletividade e
distributividade na prestação dos benefícios e serviços; equidade na forma de participação no custeio e, ainda, irredutibilidade do valor dos benefícios;

 b) São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei;
 c) As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de

previdência privada integram o contrato de trabalho dos participantes assim como, à exceção dos benefícios concedidos, integram a remuneração dos participantes, nos
termos da lei;



01/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19386016/imprimir 12/34

 d) É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência;
 e) Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em

benefícios, nos casos e na forma da lei;
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/85214

Questão 57: CONSULPLAN - PJ (MPE MG)/MPE MG/2012
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Sobre a previdência e a assistência social, assinale a alternativa CORRETA:

 a) Para efeito de aposentadoria, é vedada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural ou urbana.
 b) A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de novembro de cada ano.
 c) Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em

benefícios, nos casos e na forma da lei.
 d) A assistência social será prestada a quem dela necessitar, observando‐se o tempo mínimo de doze meses de contribuição à seguridade social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/226026

Questão 58: COMPEC UFAM - Cons Tut (Manaus)/Pref Manaus/1/2012
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Assinale a afirmativa INCORRETA acerca da previdência social:

 a) É permitida a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados
os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos
termos definidos em lei ordinária.

 b) A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano.
 c) Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em

benefícios, nos casos e na forma da lei.
 d) 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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/660078

Questão 59: COSEAC UFF - Ges Prev (IPASG)/IPASG/2012
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
A Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98, estabeleceu vários aspectos que devem regular a instituição do regime de previdência dos servidores públicos. Dentre esses
aspectos, pode(m)-se destacar:

 a)  os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão atualizados pelo IGP, nos termos da lei.
 b)  os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária.
 c)  a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor da média dos proventos anuais.
 d)  é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes o valor nominal.
 e)  uma pessoa participante de regime próprio de previdência pode se filiar no regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/687131

Questão 60: FDC - Ag Prev (INPAS)/INPAS/2012
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Na Constituição da República da Federativa do Brasil em vigor, alguns elementos diferenciam as ações no âmbito da previdência e assistência social. Com relação à
previdência social, um dos elementos diferenciadores é o (a):

 a)  acesso universal aos benefícios previdenciários;
 b)  forma de cálculos para fins de pensão aos beneficiários;
 c)  diagnóstico das condições de vida da população carente;
 d)  caráter contributivo e de filiação obrigatória;
 e)  proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1049881

Questão 61: UFMT - Ana Leg (CM Cuiabá)/CM Cuiabá/2011
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
A Constituição brasileira declara que a ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem estar e a justiça social. Sobre o assunto, analise as
afirmativas.
 

I - É atribuição do Poder Público organizar a seguridade social garantindo a universalidade da cobertura e do atendimento.
 
II - É atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS) colaborar na proteção do meio ambiente.
 
III - A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de caráter contributivo e de filiação não obrigatória.
 
IV - É assegurada para efeito de aposentadoria a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, urbana e rural.
 
V - A seguridade social será financiada por toda sociedade e mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e das contribuições sociais sobre a receita de concursos de prognósticos.

 
Estão corretas as afirmativas

 a)  I, III e IV, apenas.
 b)  I, II, III e V, apenas.
 c)  II, III e V, apenas.
 d)  I, II, IV e V, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/355679



01/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19386016/imprimir 13/34

Questão 62: UFMT - Proc Leg (CM Cuiabá)/CM Cuiabá/2011
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
O sistema previdenciário nacional não é unificado, assim, com regras de competência e de benefícios fixados na Constituição Federal. Sobre o assunto, assinale a
afirmativa INCORRETA.

 a)  Os Estados, Municípios e o Distrito Federal poderão legislar concorrentemente quanto aos regimes previdenciários, geral e próprios, dos servidores públicos.
 b)  O sistema previdenciário nacional está fundamentalmente organizado em regime geral e regime próprio, mas comportando regimes complementares fechados e

abertos.
 c)  A cessão de servidor de um órgão estatal a outro, independentemente do ente federativo e da fonte de pagamento, manterá o servidor vinculado ao sistema de

previdência de origem.
 d)  A competência para dirimir os litígios que se relacionam à cobrança de contribuição devida com base no regime geral de previdência é da justiça federal, com a

possibilidade de os juízes estaduais julgarem execuções propostas contra o Instituto Nacional de Seguridade Social.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/356103

Questão 63: FDC - Econ (MAPA)/MAPA/2010
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Uma importante medida de contenção da crise fiscal que assolava o estado brasileiro foi aprovada no Congresso Nacional em 1999. A crise fiscal foi agravada pela
benevolência da Constituição Federal de 1988 com relação à concessão das aposentadorias.
 
A medida aprovada tratava:

 a)  da extinção das pensões das filhas dos militares;
 b)  da proibição das aposentadorias dos Juízes de Conciliação;
 c)  do aumento do período aquisitivo dos professores de 2º grau;
 d)  do aumento da contribuição dos servidores públicos;
 e)  do fator previdenciário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/522990

Questão 64: CEBRASPE (CESPE) - Ag Adm (MTE)/MTE/2008
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)

Acerca da ordem social, julgue o item que se segue.

Mesmo que um servidor público federal possua regime próprio de previdência social, ele poderá ser contribuinte facultativo do regime geral de previdência social.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/7501

Questão 65: FCC - Aud (TCE-SP)/TCE-SP/2008
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Considere as seguintes afirmações sobre a disciplina constitucional da seguridade social e dos direitos que a compõem:
 

I. Embora a organização da seguridade social seja de competência do Poder Público, deverá ser observado, em sua administração, caráter democrático e
descentralizado, mediante gestão tripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo nos órgãos colegiados.

II. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que poderá, inclusive, participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste,
mediante contrato de direito público ou convênio, tendo, no entanto, preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

III. Diferentemente da previdência social, organizada em regime geral de caráter contributivo e filiação obrigatória, a assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.

IV. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais do empregador incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados à pessoa física que lhe preste serviços, mesmo sem vínculo empregatício.

Está correto o que se afirma APENAS em

 a) I e II.
 b) I e III.
 c) II e IV.
 d) II e III.
 e) III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/77873

Questão 66: FGV - Aud (TCM-RJ)/TCM-RJ/2008
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Os recursos provenientes para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social não pode ter como fonte as
contribuições sobre:

 a) receita.
 b) folha de salário.
 c) faturamento.
 d) concurso de prognóstico.
 e) lucro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/93186

Questão 67: IAUPE - PT (FUNAPE)/FUNAPE/Nível Médio/2008
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Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
O regime de previdência privada, assegurado pela Constituição Federal, tem caráter

 a) facultativo e complementar.
 b) complementar e obrigatório.
 c) de dependência com o regime geral da Previdência Social.
 d) facultativo e sigiloso.
 e) opcional e temporário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/650772

Questão 68: FCC - AFTM SP/Pref SP/2007
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)

Em relação ao regime geral de previdência social, a Constituição da República

 a) estabelece que lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender a todos os trabalhadores de baixa renda ou sem renda própria que se
dediquem, com exclusividade ou não, ao trabalho doméstico.

 b) veda a adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias, ressalvados, entre outros que indica, os casos em que se tratar de segurados
portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar.

 c) admite, excepcionalmente, a filiação ao regime geral, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.
 d) prevê que o regime de previdência privada terá caráter complementar e será organizado de forma autônoma em face do regime geral, bem como será facultativo

e regulado por lei ordinária.
 e) proíbe, para efeito de aposentadoria, a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/23991

Questão 69: Com. Exam. (TRT 2) - JT TRT2/TRT 2/2006
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta: As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos das entidades de previdência privada,
independentemente da data da criação das mesmas, segundo a Constituição Federal (art. 202, § 2º):

 a) Integram, à exceção dos benefícios concedidos, para todos os efeitos, a remuneração dos participantes, por se tratar de salário Indireto.
 b) São consideradas apenas para efeitos secundários.
 c) Não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei, à exceção dos benefícios concedidos.
 d) Somente podem ser consideradas para efeito de cálculo de férias e das gratificações natalinas.
 e) Integram o regime geral da previdência social, para todos os efeitos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/112408

Questão 70: FEPESE - AFCE (TCE-SC)/TCE-SC/Ciências da Computação/2006
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta, de acordo com a Constituição da República.

 a)  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.

 b)  A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação facultativa, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial.

 c)  A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter não contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial.

 d)  A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter não contributivo e de filiação facultativa, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial.

 e)  A assistência 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.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/267704

Questão 71: ESAF - AFRFB/SRFB/Tecnologia da Informação/2005
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
Sobre a previdência social, na Constituição de 1988, marque a única opção correta.

 a)  Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária.
 b)  É vedada a filiação ao regime geral de previdência social de pessoa participante de regime próprio de previdência.
 c)  A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas tem por base o valor dos proventos do mês de novembro de cada ano.
 d)  A idade mínima exigida do produtor rural em regime de economia familiar, para fins, nos termos da lei, de aposentadoria pelo regime geral de previdência social,

é de sessenta e cinco anos, desde que ele tenha trinta e cinco anos de contribuição.
 e)  O regime geral de previdência social não atende a cobertura do evento idade avançada, a qual se insere dentro das ações da assistência social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/337

Questão 72: CEBRASPE (CESPE) - PPF/PF/2004
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)
No que se refere à organização da segurança pública e à ordem social na Constituição da República, julgue o item que se segue.

Entidades de previdência privada possuem caráter complementar, são organizadas de forma vinculada ao regime geral de previdência social e devem fundamentar-se na
constituição de reservas que garantam o benefício contratado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/34501
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Questão 73: CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2004
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)

            A União decidiu aportar, na qualidade de patrocinadora, recursos para a entidade de previdência privada de uma empresa pública criada com a finalidade
específica de operar no setor de distribuição de gás natural e combustível. Em inspeção realizada pelo órgão responsável pela fiscalização do uso de verbas federais,
verificou-se que parte dos recursos repassados pela União estava sendo desviada por meio de fraudes no sistema informatizado de controle desses recursos.

Considerando a situação hipotética acima, julgue o item abaixo.

A Constituição Federal não permite que a União seja patrocinadora de entidade de previdência privada de suas empresas públicas. No entanto, em face da natureza do
crime cometido, será da Polícia Federal a responsabilidade pela elaboração do inquérito para apuração da infração penal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/34852

Questão 74: ESAF - AFPS/INSS/Tributação e Julgamento/2002
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)

Assinale a opção correta.

 a) Benefícios assistenciais são pagos a quem deles necessitar, desde que a pessoa beneficiada desempenhe atividade que a torne filiada obrigatória da Previdência
Social.

 b) Nos termos literais da Constituição Federal, a Previdência Social está compelida a assegurar proteção ao trabalhador em situação de desemprego voluntário ou
involuntário.

 c) Nos termos da Constituição Federal, a pensão por morte de segurado da Previdência Social somente é devida à mulher. O homem, viúvo de segurada, não faz jus
ao benefício.

 d) Pessoa que participa de regime próprio de previdência não pode filiar-se, como segurado facultativo, ao regime geral da previdência.
 e) A interpretação correta da Constituição Federal conduz à conclusão de que todos os benefícios previdenciários, para manterem o seu valor real, devem ser

atualizados nos mesmos índices e na mesma data em que reajustado o salário mínimo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/30554

Questão 75: ESAF - AUFC (TCU)/TCU/1999
Assunto: Da Previdência Social (arts. 201 e 202 da CF/1988)

Assinale a opção correta.

 a) Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a lei complementar nº 84, de 1996, na parte em que institui contribuição social a cargo das empresas, é
inconstitucional porque possui fato gerador igual ao do imposto sobre a renda e base de cálculo igual à do imposto sobre serviços de qualquer natureza.

 b) As contribuições sociais para a seguridade social incidentes sobre o lucro e o faturamento não podem ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão da
atividade econômica da empresa.

 c) A instituição de contribuição social que não incida sobre a folha de salários é matéria exclusiva de lei complementar, por se constituir em modalidade de "outras
fontes" destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.

 d) As empresas agroindustriais, conforme decisão do STF, não contribuem para a seguridade social com uma alíquota incidente sobre o valor estimado da sua
produção agrícola, em substituição à contribuição sobre a folha de salários.

 e) O exercício, pela empregada gestante, do seu direito de licença, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias, está condicionado ao
limite máximo do valor do benefício previsto em lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/5044

Questão 76: IBADE - ASoc (Vila Velha)/Pref Vila Velha/2020
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
O Art. 204. Da Constituição de 88 mostra que as ações governamentais na área da assistência social são realizadas com recursos do orçamento da seguridade social,
previstos no art. 195, além de outras fontes. 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 despesa corrente vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.

 
Está(ão) correta(s):

 a)  somente I.
 b)  somente II.
 c)  somente III.
 d)  somente I e II.
 e)  somente II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1209455

Questão 77: Instituto AOCP - Adv (Novo Hamburgo)/Pref Novo Hamburgo/CREAS SUAS/2020
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
No tocante às previsões constitucionais acerca da assistência social, assinale a alternativa correta.

 a)  A assistência social será prestada a quem dela necessitar, desde que mediante a devida contribuição à seguridade social.
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 b)  A assistência social tem por objetivo a proteção à família, à maternidade, à educação, à cultura e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes
e futuras gerações.

 c)  A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos
somente à previdência e à assistência social.

 d)  É facultado aos Municípios e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até sete décimos por cento de sua receita tributária
bruta.

 e)  O amparo às crianças e adolescentes carentes bem como a promoção da integração ao mercado de trabalho constituem dentre outros, objetivos da assistência
social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1218855

Questão 78: VUNESP - ASoc (AVAREPREV)/AVAREPREV/2020
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A condição de igualdade e equidade entre pessoas fundamenta os direitos no âmbito formal. Assim, os direitos fundamentais e os sociais, explicitados, respectivamente,
nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal, também podem se definir no âmbito de sua materialidade. No caso da Assistência Social, tais fundamentos alcançam seus
desdobramentos no decálogo socioassistencial, referendado na V Conferência Nacional de Assistência Social/2005, a exemplo do direito de equidade social e de

 a)  segurança pessoal.
 b)  posicionamentos amplos.
 c)  reparação de violações.
 d)  manifestação pública.
 e)  soluções institucionais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1253830

Questão 79: VUNESP - ASoc (Pref Cananéia)/Pref Cananéia/2020
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A partir da Constituição Federal de 1988, temas como saúde, proteção social, educação, moradia e tantos outros passaram a fazer parte do horizonte dos brasileiros,
como direitos a serem garantidos pelo Estado. Nessa perspectiva, a proteção social expressa o direito de todos usufruírem das garantias previstas no ordenamento
jurídico brasileiro de acesso aos direitos socioassistenciais efetivados na Política Nacional de Assistência Social com

 a)  objetividade e coerência.
 b)  presteza e humildade.
 c)  responsabilidade e seriedade.
 d)  dignidade e respeito.
 e)  compromisso e seletividade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1255725

Questão 80: VUNESP - Coo (Pref Cananéia)/Pref Cananéia/Centro de Referência e Assistência Social/2020
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Diante da violação de direitos, decorrentes de negligência, violência, abandono, situações circunstanciais ou conjunturais, entre outras, o indivíduo detém maior ou menor
capacidade de agir, estando, assim, em maior ou menor risco. Nesse sentido, entende-se o risco social em uma dimensão subjetiva, na qual o indivíduo contrabalança as
condições de vulnerabilidade com as suas possibilidades e capacidades de enfrentá-las. Na perspectiva da responsabilidade pública, o entendimento é de que, diante do
risco, cabe uma ação no campo da política, no sentido de possibilitar que a situação seja enfrentada em uma dimensão coletiva. Nessa direção, a Política Nacional de
Assistência Social (PNAS) incide, nesse contexto, por meio da ampliação da proteção social básica e especial, fundamentada na garantia de padrões denominados pela
Constituição Federal de

 a)  apoios suplementares.
 b)  mínimos sociais.
 c)  ativos permanentes.
 d)  serviços integrais.
 e)  iniciativas estruturantes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1256052

Questão 81: VUNESP - ESoc (Pref M Agudo)/Pref Morro Agudo/2020
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
O amparo às crianças e aos adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção de sua integração à vida comunitária estão, entre os objetivos da Assistência Social, definidos pela Constituição Federal de 1988. Conforme o artigo 203
dessa Lei maior, a assistência social será prestada, independentemente de

 a)  formalização.
 b)  habilitação.
 c)  contribuição.
 d)  acesso.
 e)  potencialidades.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1344907

Questão 82: NC-UFPR - Adv (FPMA)/FPMA/2019
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A Seguridade Social é um conjunto integrado de iniciativas, a cargo do Estado e de toda a sociedade, envolvendo as áreas da saúde, da assistência social e da
previdência social (art. 194, caput, da Constituição Federal).
 
Considerando essa disposição constitucional, assinale a alternativa correta.

 a)  O acesso aos direitos de Seguridade Social exige a realização de atividade laborativa e, por consequência, o recolhimento de contribuições previdenciárias.
 b)  Previdência Social é um conjunto de ações de ordem caritativa destinadas ao fomento da proteção social.
 c)  Saúde é um direito fundamental, direito de todos e dever do Estado, consistente na erradicação de doenças.
 d)  Assistência Social consiste em uma série de políticas públicas destinadas a quem dela necessitar, independentemente de recolhimento de contribuições, cobrindo

contingências sociais, como a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.
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 e)  A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua integração à vida comunitária é objetivo constitucional da área da Saúde.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/786553

Questão 83: FUNDEP - DP MG/DPE MG/2019
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
No tocante ao tratamento constitucional da ordem social brasileira, analise as afirmativas a seguir.

I. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.

II. O amparo às crianças e adolescentes constitui objetivo da assistência social brasileira.

III. Nas ações governamentais, é assegurada a participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle
dessas ações em todos os níveis.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

 a)  I e III, apenas.
 b)  II, apenas.
 c)  III, apenas.
 d)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/873133

Questão 84: FUNDEP - EduSau (Lagoa Santa)/Pref Lagoa Santa/2019
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Considerando que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social, analise os itens a seguir.
 

I. Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.
II. Amparo às crianças e adolescentes carentes, somente quando comprovado na lei.
III. Promoção da integração ao mercado de trabalho.
IV. Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua integração à vida comunitária.

 
Nesse contexto, apresentam objetivos da assistência social na Constituição Federal os itens

 a)  I e II, apenas.
 b)  I e III, apenas.
 c)  II e IV, apenas.
 d)  I e IV, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/883771

Questão 85: ACEP - ECad (Pref Aracati)/Pref Aracati/2019
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A Constituição Federal do Brasil (1988), no Art. 203, afirma que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social. É objetivo da assistência social, conforme previsão da Carta Magna:

 a) a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

 b) a 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.

 c) a participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.
 d) A concessão de salário-família e o auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/900654

Questão 86: VUNESP - Mon Cre (Olímpia)/Pref Olímpia/2019
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
De acordo com o art. 203 da Constituição Federal de 1988, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade
social, e tem, dentre outros objetivos,

 a)  encaminhar adolescentes às empresas recrutadoras de pessoas para inserção no mercado de trabalho.
 b)  garantir um salário mínimo de benefício mensal aos idosos, independentemente de sua condição financeira.
 c)  habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de deficiência e promover sua integração à vida comunitária.
 d)  proteger a família, infância, adolescência e velhice delegando a proteção à maternidade ao governo municipal.
 e)  promover e integrar a pessoa portadora de deficiência aos cuidados de instituições filantrópicas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/928478

Questão 87: CEBRASPE (CESPE) - Cons Tut (CDCA DF)/SEJC DF/2019
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
À luz da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.
 
Além dos recursos do orçamento da seguridade social, outras fontes podem ser empregadas nas ações governamentais na área da assistência social, devendo tais ações
ser organizadas com base em diretrizes previstas na CF.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/980784

Questão 88: PRÓ-MUNICÍPIO - OrSoc (Pref Massapê)/Pref Massapê/2019



01/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19386016/imprimir 18/34

Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Instituída pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 203, a Assistência Social é conceituada como: A Assistência Social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
 

I. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
 
II. O amparo às crianças e adolescentes carentes;
 
III. A promoção da integração ao mercado de trabalho;
 
IV. A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
 
V. A garantia de um salário mínimo e meio de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”.

 
De acordo com a legislação estão corretos os objetivos descritos na opção:

 a)  I, II e III, apenas;
 b)  II, III e IV, apenas;
 c)  I, II, III e IV, apenas;
 d)  I, III e V, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1048660

Questão 89: FAUEL - CT (CDMCA Cambé)/Pref Cambé/2019
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A respeito da assistência social, é CORRETO afirmar que:

 a)  Não tem como objetivo promover a integração ao mercado de trabalho.
 b)  Abrange o auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda.
 c)  Será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição.
 d)  Será prestada a quem dela necessitar, mediante contribuição.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1076615

Questão 90: IADES - Ass Soc (HEMOPA)/HEMOPA/2019
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Diante da atual condição de precarização das condições de trabalho do(a) Assistente Social e dos divergentes interesses de classes, instituições e usuários, que incidem
nas demandas profissionais, o projeto profissional crítico se coloca como uma estratégia que possibilita

 a)  a construção de perfis profissionais que conheçam as competências profissionais e imprimam qualidade técnica com direção ético-política crítica à intervenção
profissional.

 b)  o exercício da autonomia absoluta do(a) Assistente Social nos espaços sócio-ocupacionais.
 c)  ao (à) Assistente Social definir, de forma crítica e democrática, a própria intervenção profissional na população usuária.
 d)  a atuação conjunta com o mercado, que é o principal definidor dos serviços sociais e das políticas sociais.
 e)  uma atuação profissional sem conflitos nos espaços sócio-ocupacionais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1128932

Questão 91: GUALIMP - ASoc (Porciúncula)/Pref Porciúncula/2019
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
O controle social tem sua concepção advinda da Constituição Federal de 1988, enquanto instrumento de efetivação da participação popular no processo de gestão político
administrativa financeira e técnico-operativa, com caráter democrático e descentralizado. Na conformação do Sistema Único de Assistência Social, um dos espaços
privilegiados de participação popular é aquele têm o papel de avaliar a situação da assistência social, definir diretrizes para a política, verificar os avanços ocorridos num
espaço de tempo determinado. Que espaço é esse?

 a) Conferências.
 b) Conselhos.
 c) Conselho tutelar.
 d) Gestão social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1137136

Questão 92: AOCP - Sold (PM TO)/PM TO/2018
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A assistência social está prevista na Constituição Federal, dentro do Título “Ordem Social”. Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta.

 a)  A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.
 b)  A assistência social tem por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, exceto a velhice.
 c)  As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, exclusivamente.
 d)  As ações governamentais na área da assistência social serão organizadas com base na centralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas

gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas à esfera estadual.
 e)    É  obrigação dos Estados e do Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e  promoção social até seis décimos por cento de sua receita tributária

líquida.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/609467

Questão 93: FCC - TJ TRT6/TRT 6/Administrativa/Segurança/2018
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A Constituição Federal brasileira garante o recebimento de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover a
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Tal benefício está relacionado constitucionalmente à área de 
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 a)  direitos humanos.
 b)  trabalho e emprego.
 c)  educação.
 d)  beneficência.
 e)  assistência social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/618787

Questão 94: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 1/2018
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Após uma vida dura de trabalho, Geraldo, que tem 80 anos, encontra-se doente em razão de um problema crônico nos rins e não possui meios de prover a própria
manutenção.

Morando sozinho e não possuindo parentes vivos, sempre trabalhou, ao longo da vida, fazendo pequenos biscates, jamais contribuindo com a previdência social.

Instruído por amigos, procura um advogado para saber se o sistema jurídico-constitucional prevê algum meio assistencial para pessoas em suas condições.

O advogado informa a Geraldo que, segundo a Constituição Federal,

 a)  é garantido o amparo à velhice somente àqueles que contribuíram com a seguridade social no decorrer de uma vida dedicada ao trabalho.
 b)  é assegurado o auxílio de um salário mínimo apenas àqueles que comprovem, concomitantemente, ser idosos e possuir deficiência física impeditiva para o

trabalho.
 c)  seria garantida a prestação de assistência social a Geraldo caso ele comprovasse, por intermédio de laudos médicos, ser portador de deficiência física.
 d)  há previsão, no âmbito da seguridade social, de prestação de assistência social a idosos na situação em que Geraldo se encontra.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/620612

Questão 95: FCC - Tec Prev (SEGEP MA)/SEGEP MA/2018
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
No que diz respeito à Assistência Social, prevista na CF de 1988, aos Estados e Distrito Federal

 a)  é obrigatório 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 despesas com pessoal e encargos sociais.

 b)  é obrigatório vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até um por cento de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no
pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais.

 c)  é facultado 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 despesas com pessoal e encargos sociais.

 d)  e Municípios é obrigatório 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 despesas com pessoal e encargos sociais.

 e)  e Municípios é facultado vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, permitida a
aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, posto que revertem à assistência social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/656898

Questão 96: FGV - Ass Soc (MPE AL)/MPE AL/2018
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
ATENÇÃO: A QUESTÃO QUE SE SEGUE DEVE SER RESPONDIDA A PARTIR DO FRAGMENTO A SEGUIR.

A Constituição Federal de 1988 incluiu a Assistência Social no bojo da Seguridade Social. Um dos documentos propostos, que contou com grande protagonismo dos
assistentes sociais, foi a Lei Orgânica da Assistência (LOAS).
 
A Constituição de 1988 criou uma nova matriz para a assistência social, que permitiu sua passagem para um novo campo.

Assinale a opção que indica esse novo campo.

 a)  A focalização dos serviços.
 b)  A universalização dos acessos.
 c)  A exclusão social.
 d)  A centralidade na família.
 e)  A filantropização.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/670816

Questão 97: CEV UECE - APPS (Pref Sobral)/Pref Sobral/Assistência Social/2018
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a participação popular institucionaliza-se como direito no campo das políticas sociais. Ela se expressa de distintas
formas e em instâncias específicas. Entre as instâncias de participação figuram os conselhos próprios de cada política. No tocante à política de assistência social, a Lei
Orgânica da Assistência Social caracteriza os conselhos de assistência social como

 a)  instâncias deliberativas do Sistema Único de Assistência Social, com caráter permanente e, paritariamente, constituídas por representantes do governo e da
sociedade civil.

 b)  órgãos, preponderantemente, consultivos, de existência temporária, cuja participação popular fica assegurada por meio de organizações representativas.
 c)  órgãos não deliberativos, mas de importância no assessoramento ao Poder Executivo, constituídos por 2/3 de representantes do governo e 1/3 de representantes

da sociedade civil.
 d)  instâncias subordinadas ao Poder Executivo, com função precípua de fiscalizar as ações da política social, de composição paritária entre governo e sociedade civil.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672688

Questão 98: FCC - TJ TRT2/TRT 2/Administrativa/Telefonia/2018
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A Constituição Federal brasileira garante à pessoa com deficiência
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 a) um salário mínimo de benefício mensal, desde que comprove não possuir meios de prover à própria manutenção, independentemente de sua contribuição à
seguridade social.

 b) 50% do valor de um salário mínimo de benefício mensal, desde que comprove não possuir meios de prover à própria manutenção, independentemente de sua
contribuição à seguridade social.

 c) um salário mínimo de benefício mensal, desde que comprove não possuir meios de prover à própria manutenção e desde que tenha contribuído por no mínimo um
ano com a seguridade social.

 d) um salário mínimo de benefício mensal, independentemente de comprovação da capacidade de prover à sua manutenção e de contribuição à seguridade social.
 e) 50% de um salário mínimo de benefício mensal, independentemente de comprovação da incapacidade de prover à própria manutenção, desde que comprovada

contribuição à seguridade social por no mínimo cinco anos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/688065

Questão 99: CS UFG - Pro Jur Leg (CM GYN)/CM GYN/2018
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Leia o texto a seguir.
 
A natureza jurídico-política dos direitos universais revela-se sob a determinação dos valores ético-constitucionais, sobretudo da igualdade e da solidariedade, como
expressão do valor supremo da dignidade. Também nesse sentido, o Estado Democrático de Direito caracteriza-se, de forma inovadora, por elegê-lo como um valor ético
central, inseminando, entre seus objetivos fundamentais, o ideal de uma sociedade livre, justa e solidária, de erradicação da pobreza e da marginalização e de redução
das desigualdades sociais e regionais. Esse propósito inovador denota uma alteração substancial da concepção tradicional e verticalizada das relações do Estado com a
sociedade civil, vigentes no Estado Social, instituindo, sobretudo, a ética constitucional como pressuposto da organização e do funcionamento da própria organicidade do
aparelho estatal no seu todo. As atividades de interesse público, basicamente restritas à atividade estatal, passaram a ser amplamente reconhecidas em diversas áreas de
atividades da própria sociedade civil, com a crescente participação das entidades e organizações civis nas políticas sociais, diluindo as fronteiras tradicionais entre Estado
e sociedade civil, agora em uma relação horizontalizada.
 

SIMÕES, Carlos. Teoria e crítica dos direitos sociais: o Estado
social e o Estado democrático de direito. São Paulo: Cortez, 2013. p. 363.

 
Com base no texto e nos fundamentos constitucionais dos direitos sociais e da seguridade social,

 a)  a organização da seguridade social, com caráter democrático e descentralizado da administração, é competência do Poder Público, mediante gestão tripartite,
com participação dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo nos órgãos colegiados.

 b)  a família, a sociedade e o Estado devem assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à seguridade social.
 c)  as ações governamentais na área da assistência social serão organizadas com base na participação da população, por meio de organizações representativas, na

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.
 d)  as ações e os serviços públicos de saúde devem integrar uma rede regionalizada e horizontalizada e constituir um sistema único e organizado de acordo com a

participação da comunidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/702330

Questão 100: IAUPE - Of (CBM PE)/CBM PE/Segundo-Tenente/CFO/2018
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Sobre a ordem social prevista na Constituição Federal de 1988, analise as proposições a seguir:

I. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios.

II. Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

III. As entidades beneficentes de assistência social não podem ser isentas de contribuição para a seguridade social, sob pena de crime contra a seguridade social.

IV. 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 e à previdência, apenas.

Está(ão) CORRETA(S) apenas

 a)  II.
 b)  III.
 c)  IV.
 d)  I e III.
 e)  II e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/704131

Questão 101: VUNESP - GCM (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de
contribuição à seguridade social, tendo, entre outros, por objetivo,

 a)  a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência, mesmo que esta possua meios de prover a própria manutenção.
 b)  a manutenção do seguro-desemprego, inclusive aos egressos do sistema prisional.
 c)  a promoção da integração ao mercado de trabalho.
 d)  o amparo às crianças e aos adolescentes, sejam eles carentes ou não.
 e)  a garantia do auxílio reclusão a todos que se acharem recolhidos no sistema prisional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715601

Questão 102: UFMT - Tec DES (Pref VG)/Pref VG (MT)/Analista Técnico em Gestão de Políticas Sociais/2018
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 consagrou a concepção de Seguridade Social como Política Pública de Proteção Social composta pelo tripé – saúde, previdência e
assistência social. Nesse contexto, a assistência social passa a ser definida como política pública não contributiva, dever do Estado e direito de cidadania, configurando a
passagem

 a)  do modelo de subalternidade para a meritocracia.
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 b) do campo do favor e da benemerência para o campo do direito.
 c)  da autonomia para a dependência dos usuários.
 d) da integralidade para a fragmentação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/756355

Questão 103: COSEAC UFF - Ass Soc (Pref Maricá/Pref Maricá/2018
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção para a Assistência Social brasileira. Tendo como referência a Política Nacional de Assistência promulgada em
2004, essa novidade se refere:

 a)  ao estabelecimento de parâmetros nacionais para o atendimento à população.
 b)  à universalização no acesso aos direitos sociais e à responsabilidade estatal.
 c)  à proteção social, prioritariamente, às famílias em áreas de risco.
 d)  à contribuição assistencial por parte das famílias em situação de vulnerabilidade social.
 e)  à implantação do plano nacional de segurança alimentar, que atenda às famílias de baixa renda.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/777451

Questão 104: FCC - Edu SP (IAPEN AP)/IAPEN AP/2018
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A assistência social

 a)  tem por objetivo o amparo às crianças e adolescentes carentes.
 b)  e as ações governamentais a ela relacionadas serão realizadas com recursos do orçamento da saúde.
 c)  não abrange, dentre seus objetivos, a promoção da integração ao mercado de trabalho, cuja atribuição caberá ao Ministério do Trabalho.
 d)  é de filiação obrigatória sob a forma de regime geral.
 e)  será prestada a quem dela necessitar, mediante prévia contribuição à seguridade social

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/780387

Questão 105: FGV - AssS (SASDH Niterói)/Pref Niterói/2018
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A Constituição da República de 1988 dispõe que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e as
ações governamentais afetas a essa área serão organizadas com base em algumas diretrizes, como a:

 a)  habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, com emprego dos recursos necessários da área social e de saúde, e a segregação dessas pessoas à vida
comunitária;

 b)  adesão prévia obrigatória ao regime geral de previdência, de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema;
 c)  centralização político-administrativa, cabendo a coordenação e normas gerais aos Municípios, e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e

federal;
 d)  participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis;
 e)  obrigatoriedade, aos Municípios e Estados, de vinculação a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco por cento de sua receita tributária líquida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/782747

Questão 106: FCC - Mon Soc (FCRIA)/FCRIA (AP)/2018
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
À luz do que dispõe a Constituição Federal,

 a)  a assistência social, de caráter contributivo, será prestada a quem dela necessitar.
 b)  as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da saúde.
 c)  a organização das ações governamentais na área da assistência social tem como diretriz a centralização políticoadministrativa.
 d)  é proibido aos Estados vincular parte de sua receita tributária líquida a programa de apoio à inclusão e promoção social.
 e)  a assistência social tem, como um de seus objetivos, a promoção da integração ao mercado de trabalho.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/786031

Questão 107: QUADRIX - Tec Adm (CRN 10)/CRN 10/2018
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Com relação à ordem social na CF, julgue o item que se segue.
 
A exemplo da previdência, a saúde e a assistência social estão vinculadas à necessidade de contribuição por parte de seus usuários.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/798133

Questão 108: VUNESP - Ass Soc (Serrana)/Pref Serrana/2018
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Os direitos socioassistenciais constituem-se a partir do objetivo da República do Brasil em erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais. No plano do direito positivo, cumpre assinalar que a Constituição de 1988 estabelece as bases do que se deve compreender como direitos socioassistenciais.
Esta é, portanto, a outra fonte da qual emergem tais direitos, fundamentados no princípio da

 a)  solidariedade social específica.
 b)  subsidiaridade da política pública.
 c)  complementaridade de ações.
 d)  intervenção solidária do poder público.
 e)  dignidade da pessoa humana.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/844751
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Questão 109: VUNESP - Edu Soc (Serrana)/Pref Serrana/2018
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Com a Constituição Federal de 1988 ocorre uma mudança sustantiva no conceito de assistência social, permitindo a passagem do assistencialismo para o campo da
política pública. Incluída no âmbito da Seguridade Social, a proteção social da assistência deve garantir as seguintes seguranças: sobrevivência, convívio ou vivência
familiar e

 a)  segurança alimentar.
 b)  pertencimento.
 c)  acolhida.
 d)  solidariedade.
 e)  aconselhamento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/845507

Questão 110: Instituto Excelência - ASoc (SL Paraitinga)/Pref SL Paraitinga/2018
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
O artigo 204 da Constituição Federal de 1988 propõe o novo modelo de gestão da assistência social federativo:

 a)  Irredutibilidade do valor dos benefícios.
 b)  Recursos financeiros da seguridade social, normatização estadual.
 c)  Descentralização política- administrativa, normatização federal, coordenação tripartite: federal, estadual e municipal, execução de programas.
 d)  Nenhuma das alternativas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/863347

Questão 111: CESC UFRR - Ass (UFRR)/UFRR/Tecnologia da Informação/2018
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Assinale a alternativa incorreta.

 a)  A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios, e também por contribuições sociais.

 b)  Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, mas não tem como um dos seus objetivos a irredutibilidade do valor dos benefícios.
 c)  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.
 d)  Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de

saúde do(a) trabalhador(a).
 e)  A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1152153

Questão 112: CEV UECE - Adv (FUNECE)/FUNECE/2017
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Quanto à assistência social, englobada pela Seguridade Social, assinale a afirmação verdadeira.

 a)  A assistência social será prestada a quem dela necessitar, dependente de contribuição à seguridade social.
 b)  As ações governamentais na área da assistência social serão organizadas com base na descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as

normas gerais à esfera estadual e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas federal e municipal, bem como a entidades beneficentes e de
assistência social.

 c)  É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco por cento de sua receita tributária líquida.
 d)  A assistência social tem como um de seus objetivos a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que

comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/587601

Questão 113: UERR - Adv (CODESAIMA)/CODESAIMA/2017
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Sobre os direitos sociais à luz da jurisprudência do STF, assinale a alternativa incorreta. 

 a)  A referência ao salário mínimo contida em lei estadual para fins de benefício deve ser considerada como um valor certo que vigora na data da edição da lei,
passando a ser corrigido nos anos seguintes por meio de índice econômico diverso. 

 b)  O pra o da licença-adotante não pode ser inferior ao pra o da licença-gestante. 
 c)  A contribuição confederativa, fixada em assembleia geral, descontada em folha, para o custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, só é

exigível dos filiados ao sindicato respectivo. 
 d)  O estrangeiro residente no País tem direito a um salário mínimo como benefício de prestação continuada, a título de assistência social, se deficiente ou idoso com

mais de 65 anos que comprove não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, atendidos os requisitos constitucionais e legais. 
 e)  O limite legal estabelecido de 1/4 de salário mínimo é critério absoluto para se aferir a hipossuficiência do idoso ou deficiente para fins de concessão de benefício

social de prestação continuada, não podendo o juiz se valer de outros parâmetros.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/698597

Questão 114: FCC - DP SC/DPE SC/2017
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
No que tange à Assistência Social na Constituição Federal de 1988, considere:

I.  A assistência social será prestada a quem dela necessitar, mediante contribuição à seguridade social.

II.  A assistência social tem por objetivo a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

III.  As ações governamentais na área da assistência social serão organizadas com base na descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as
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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.

IV.  É obrigatório 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.

Está correto o que se afirma APENAS em

 a)  III e IV.
 b)  II e III.
 c)  I, II e III.
 d)  II, III e IV.
 e)  II e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/984818

Questão 115: CEBRASPE (CESPE) - ATA (DPU)/DPU/2016
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Acerca das disposições constitucionais sobre a ordem social, julgue o item seguinte.
 
O dever do Estado de prestar assistência social a quem dela necessite independe da comprovação de contribuição à seguridade social.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/324173

Questão 116: AOCP - Ag Tran (Valença-BA)/Pref Valença-BA/2016
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à seguridade social, e tem
como um de seus objetivos

 a)  a habitação para o trabalhador rural.
 b)  o incentivo à pesquisa e à tecnologia.
 c)  a universalidade da cobertura e do atendimento.
 d)  a proteção do trabalhador em situação de desemprego involuntário.
 e)  o amparo às crianças e adolescentes carentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/346701

Questão 117: VUNESP - Proc Jur (CM VP)/CM V Paulista/2016
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
As ações governamentais na área da assistência social possuem como diretriz, entre outras,

 a)  a participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações no nível municipal, exclusivamente.
 b)  a faculdade reconhecida à União, aos Estados e ao Distrito Federal de vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até três décimos por cento de

sua receita tributária líquida.
 c)  o atendimento, por um único ente federativo, que contará com a participação da comunidade local, por meio de organizações representativas, na formulação das

políticas e no controle das ações.
 d)  o uso de recursos da seguridade social para pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais referentes à prestação de serviços e a programas de

atendimento, desde que exclusivamente pertinentes à assistência social.
 e)  a 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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/428144

Questão 118: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Administrativa/Contabilidade/2016
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê expressamente

 a)  a competência exclusiva do Município de cuidar da proteção e garantia das pessoas com deficiência.
 b)  a reserva de, no mínimo, 5% das vagas de concursos públicos para pessoas com deficiência.
 c)  a garantia de um salário mínimo de benefício a todas as pessoas com deficiência.
 d)  a possibilidade de discriminação no tocante a salários e critérios de admissão de trabalhador com deficiência.
 e)  que a lei deverá reservar percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/438161

Questão 119: FCC - AJ TRT20/TRT 20/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2016
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal,

 a)  é assegurada a garantia de um salário mínimo de benefício mensal a toda pessoa com deficiência.
 b)  é permitido critério discriminatório no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência.
 c)  é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social quanto aos

segurados com deficiência.
 d)  é permitida, por lei complementar, a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria de servidores públicos com deficiência.
 e)  o Estado tem o dever de prestar a educação às pessoas com deficiência, preferencialmente em unidade especializada e distinta da rede regular de ensino.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/438212

Questão 120: AOCP - TNS I (Pref JF)/Pref JF/Assistente Social/2016
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Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Referente ao Título IV ‒ da Assistência Social, da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

 a)  A Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.
 b)  O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de assistência social, pesquisa e tecnologia e concederá aos que delas se ocupem meios e condições

especiais de trabalho.
 c)  A Assistência Social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à

adolescência, à velhice (independentemente de contribuição sindical) e à pessoa portadora de deficiência que tenha contribuído à Seguridade Social em um período
mínimo de seis meses.

 d)  A Assistência Social tem por objetivos a garantia de um salário mínimo de benefício bimestral à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não
possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme quem dispuser da lei.

 e)  As ações governamentais na área da saúde da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate
à Fome (MSD).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/480156

Questão 121: AOCP - TNS I (Pref JF)/Pref JF/Assistente Social/2016
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta que corresponde à gestão das ações na área de assistência social de acordo com a Constituição Federal de 1988.

 a)  Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social.
 b)  Estabelecer as responsabilidades dos entes municipais na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social.
 c)  Afiançar o orçamento socio-assistencial e a garantia de direitos.
 d)  Integrar as entidades de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, na forma do art. 6º-C.
 e)  Gerenciar a gestão integrada de serviços e benefícios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/480186

Questão 122: FCM - CEFETMINAS - Ass Soc (Barbacena)/Pref Barcarena/2016
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal do Brasil (CF-88), em seu artigo 203, NÃO é objetivo da assistência social

 a)  amparar crianças e adolescentes carentes.
 b)  promover a integração ao mercado de trabalho.
 c)  executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica.
 d)  habilitar e reabilitar pessoas portadoras de deficiência e promover sua integração à vida comunitária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/867753

Questão 123: FUNRIO - Ass (IF Baiano)/IF Baiano/Administração/2016
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 dispõe que a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, assim como o amparo às crianças carentes,
constituem objetivos

 a) da assistência social.
 b) do ensino complementar básico.
 c) do programa suplementar de promoção humanística.
 d) da universalização dos princípios culturais.
 e) do plano complementar de saúde pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/973260

Questão 124: Legalle - ASoc (Pref Portão)/Pref Portão/2016
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Como a Constituição Federal concebe a assistência social?

 a)  Como política pública de assistência contributiva e de direito do cidadão.
 b)  Como política pública de responsabilidade do Estado e de direito do cidadão.
 c)  Como política de seguridade social de responsabilidade do Estado e de direito do cidadão.
 d)  Como política de seguridade social contributiva de responsabilidade do Estado e de direito do Cidadão.
 e)  Como política de segurança social de responsabilidade do Estado e de direito do cidadão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1074230

Questão 125: FCC - TP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administrativa/2015
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A Constituição Federal prevê ações de governo na área de assistência social, as quais devem ser prestadas

 a)  a quem delas necessitar, mediante contribuição, exceto quando se tratar de benefícios aos idosos comprovadamente carentes.
 b)  às famílias carentes de recursos financeiros, independentemente de contribuição, que comprovem o recebimento do auxílio do bolsa-família.
 c)  a quem delas necessitar, mediante contribuição, exceto quando se tratar de crianças e adolescentes carentes.
 d)  a quem delas necessitar, independentemente de contribuição, tendo por um de seus objetivos a promoção da integração ao mercado de trabalho.
 e)  a quem delas necessitar, mediante contribuição, garantindo ao portador de deficiência um salário mínimo mensal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/272827

Questão 126: FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administrativa/2015
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Ao disciplinar as ações na área da assistência social, a Constituição Federal estabelece que
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 a) é estabelecida a descentralização político administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais aos Estados e a execução dos respectivos programas aos
Municípios e às entidades beneficentes e de assistência social.

 b) é facultado aos Estados e Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida,
sendo permitida a aplicação desses recursos para pagamento de despesa com pessoal e encargos sociais.

 c) possuem como característica a solidariedade financeira, sendo realizadas com financiamento de recursos do orçamento geral da seguridade social, além de outras
fontes.

 d) devem ser prestadas a quem dela necessitar, mediante contribuição, exceto quando se tratar de benefícios aos idosos, crianças e adolescentes, comprovadamente
carentes.

 e) é garantido o pagamento de benefício mensal de um salário mínimo, a quem dele necessitar, independentemente de contribuição, mediante comprovação de
pobreza, através do recebimento do auxílio bolsa família.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/272889

Questão 127: FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Serviço Social/2015
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A partir da Constituição Federal de 1988, a política de assistência social, assumindo nova configuração no campo da política social brasileira,

 a) resgata o caráter de uma política pública social, na qual as famílias obtém acesso por meio da relação de compra e venda de serviços, isto é, da relação de
mercado.

 b) constitui-se como política pública gratuita e não lucrativa e sua materialização ocorre por meio da categorização do necessitado e não da necessidade de proteção
social, sendo responsável pela efetivação de todos os direitos sociais.

 c) é responsável por proporcionar seguranças sociais de acolhida, convívio e sobrevivência, visando a superação de incertezas e desproteções sociais que impedem
ou fragilizam a seguridade social dos cidadãos.

 d) é dirigida aos cidadãos como direito à proteção social fundada na perspectiva do assistencialismo e paralelamente ao direito trabalhista.
 e) resgata a esfera moral, com a introdução compulsória de contrapartidas, pois do ponto de vista constitucional trata-se de uma benesse.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/273028

Questão 128: FCC - AM (MPE PB)/MPE PB/Analista Ministerial/Auditor de Contas Públicas/2015
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A respeito da previdência social e da assistência social, considere:

I. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.

II. É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas
públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição
normal poderá exceder a do segurado.

III. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, mediante contribuição à seguridade social, e tem por objetivos, dentre outros, a proteção à família,
à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice e o amparo às crianças e adolescentes carentes.

IV. 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, permitida a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais.

De acordo com a Constituição Federal está correto o que se afirma APENAS em

 a)  II, III e IV.
 b)  I, II e III.
 c)  III e IV.
 d)  I, II e IV.
 e)  I e II.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/289816

Questão 129: FGV - Fisc Trib (Niterói)/Pref Niterói/2015
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A Constituição do Estado WW dispôs que, no mínimo, 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida do Estado e dos Municípios situados em seu território deveria ser
aplicada em programas de assistência social voltados aos moradores de rua. À luz da Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que comando dessa
natureza é:

 a) constitucional em relação ao Estado e inconstitucional em relação aos Municípios;
 b) inconstitucional em relação ao Estado e aos Municípios;
 c) inconstitucional em relação ao Estado e constitucional em relação aos Municípios;
 d) constitucional em relação ao Estado e aos Municípios;
 e) constitucional em relação aos Municípios, desde que preservada a autonomia municipal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/312126

Questão 130: INCAB (ex-FUNCAB) - Temp NS (ANS)/ANS/Atividade Técnica de Complexidade Intelectual/Direito/2015
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Constituem objetivos da assistência social, EXCETO, a(o):

 a) amparo às crianças e adolescentes carentes.
 b) promoção da integração ao mercado de trabalho.
 c) habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência.
 d) cobertura dos eventos de doença, invalides, morte e idade avançada.
 e) proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/322663

Questão 131: COMPEC UFAM - Cons Tut (Manaus)/Pref Manaus/2015
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
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Sobre a assistência social, tal como delineada na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que contém a afirmação INCORRETA:

 a)  Um dos objetivos da assistência social é o amparo às crianças e adolescentes carentes.
 b)  É garantido um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.
 c)  As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos na Constituição, além de

outras fontes.
 d)  A assistência social será prestada a quem dela necessitar, mediante contribuição à seguridade social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/661779

Questão 132: FADECIT (FRAMINAS) - APP (Pref BH)/Pref BH/Ciências Contábeis/2015
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Nos temos da Constituição Federal/88, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por
objetivos, EXCETO:
 

 a) a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada.
 b) a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.
 c) a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
 d) a promoção da integração ao mercado de trabalho.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/666695

Questão 133: VUNESP - Ass Jur (Pref Arujá)/Pref Arujá/2015
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Nos termos do que prescreve a Constituição Federal em relação à assistência social, é correto afirmar que

 a)  é organizada com base na centralização político-administrativa da esfera estadual.
 b)  será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.
 c)  garantirá dois salários-mínimos mensais aos chefes de família que se encontrem desempregados.
 d)  é vedada a aplicação de recursos dos Estados e do Distrito Federal em programas de apoio e inclusão social do Município.
 e)  é facultativa a aplicação de recursos de até dez décimos por cento da receita tributária anual dos Estados e Municípios, para despesas com pessoal e encargos de

ações sociais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/811285

Questão 134: FGV - Aud Est (CGE MA)/CGE MA/2014
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Evilásio sempre trabalhou sem vínculo formal, realizando tarefas eventuais para pessoas naturais e pessoas jurídicas. Com o passar dos anos, os males do trabalho
desgastante diminuíram sua capacidade de suportar longas jornadas, impedindo a assunção de tarefas que efetuava corriqueiramente.
 
Com base nas normas constitucionais, diante da necessidade premente de sobrevivência, deve o Estado ampará-lo, conferindo-lhe remuneração, diante da proteção,
como direito social à

 a) previdência.
 b) moradia.
 c) saúde.
 d) assistência.
 e) sobrevivência.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/199788

Questão 135: FUNIVERSA - ACI (SEPLAG DF)/SEPLAG DF/Finanças e Controle/2014
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Quanto às disposições constitucionais sobre as Finanças Públicas, assinale a alternativa correta.

 a)  O orçamento da seguridade social, compatibilizado com o Plano Plurianual, terá entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério
populacional.

 b)  É constitucionalmente dispensável, segundo o STF, a apreciação prévia, por parte de comissão mista do Congresso Nacional, de medida provisória que verse
sobre matéria orçamentária.

 c)  Conquanto a iniciativa das leis financeiras seja privativa do presidente da República, essa regra é mitigada pelo fato de os projetos por ele apresentados poderem
ser livremente emendados pelos membros do Congresso Nacional.

 d)  É permitido aos estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos porcento de sua receita tributária
líquida.

 e)  Foi recentemente promulgada a lei complementar que dispõe sobre a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual (PPA), da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), razão pela qual deixaram de ser aplicáveis as respectivas disposições do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/262100

Questão 136: VUNESP - AJ (TJ PA)/TJ PA/Pedagogia/2014
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Patrícia tem 15 anos de idade, sua família possui condições econômicas precárias; Francisco é um idoso e portador de deficiência, possui poder aquisitivo suficiente para
manter a si e sua família; e Manoel é idoso e sobrevive com recursos doados pelos vizinhos. Considerando a Constituição Federal (art. 203), terá (ão) direito(s) a receber
um salário mínimo:

 a) Patrícia e Manoel.
 b) Francisco.
 c) Patrícia.
 d) Todos eles.
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 e) Manoel.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/265241

Questão 137: VUNESP - AJ (TJ PA)/TJ PA/Serviço Social/2014
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Com a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), em 1993, os auxílios-natalidade, funeral e Renda Mensal Vitalícia (RMV) passaram a compor o rol de
benefícios socioassistenciais, sob a denominação de benefícios eventuais e benefícios continuados. Não se trata apenas de uma mudança de nomenclatura, mas também
da desconstrução e redução que essas provisões sofreram ao migrar para a assistência social. Todavia, vale destacar que os benefícios eventuais foram ao mesmo tempo
integrados na condição de benefícios destinados a outras eventualidades, fato este que

 a) gerou requisições de demandas, as mais diversificadas.
 b) complexificou sua operacionalização.
 c) ampliou suas possibilidades de atenção.
 d) simplificou seu processo administrativo.
 e) flexibilizou os critérios de acesso dos usuários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/265413

Questão 138: Machado de Assis - Aux Adm (CRO PI)/CRO PI/2014
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal de 1988, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por
objetivos:

 
1. O amparo às crianças e adolescentes carentes.
 
2. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.
 
3. A promoção da integração ao mercado de trabalho.
 
4. A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
 
5. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.

 
A soma dos itens corretos é:

 a) 9
 b) 12
 c) 15
 d) 4

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/706789

Questão 139: VUNESP - Coor CR (Atibaia)/Pref Atibaia/Assistente Social/2014
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, pela primeira vez na história brasileira consagravam-se explicitamente os direitos sociais para além de direitos civis
e políticos. Com isso, colocou-se o arcabouço jurídico-político para implantar, na sociedade brasileira, uma política social compatível com as exigências da justiça social,
equidade e universalidade. Assim é que o artigo 204 da Constituição estabelece que as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos
do orçamento

 a)  dos conselhos de controle social.
 b)  da seguridade social.
 c)  da comunidade política.
 d)  dos ministérios da educação e saúde.
 e)  do sistema financeiro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/814395

Questão 140: DIRENS Aeronáutica - EAOAp (CIAAR)/CIAAR/Serviço Social/2014
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Sobre os avanços conquistados com a Constituição Federal de 1988, no que se refere à Assistência Social, assinale a alternativa correta.

 a)  Passa a contar com o fundo nacional, apenas quando dele necessitar.
 b)  Passa a ser um direito universal, redistributivo, de qualidade e gratuito.
 c)  O Conselho Nacional de Assistência Social materializa com o papel de controle de risco e vulnerabilidade individual e familiar.
 d)  Passa a fazer parte dos planos orçamentários da União, do Governo Federal, dos Estados e Municípios para financiar políticas que garantam ações planejadas

anualmente.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/816200

Questão 141: FGV - Ass Soc (AL MT)/AL MT/2013
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A natureza e o funcionamento dos Conselhos de Direitos derivam do modelo constitucional brasileiro e de organização do Estado democrático de Direito, que se assenta

 a)  no caráter centralizador do regime federativo do Estado brasileiro.
 b)  na municipalização da esfera pública brasileira.
 c)  na autoridade executiva do governo federal em última instância.
 d)  na repartição equitativa de poderes pela União, Estados e Municípios.
 e)  na descentralização político‐administrativa e na participação popular.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/649705



01/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19386016/imprimir 28/34

Questão 142: FGV - Ass Soc (AL MT)/AL MT/2013
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Os Conselhos de Direitos são novos arranjos institucionais para concretizar a participação e o controle social preconizados na Constituição de 1988.

Assinale a alternativa que apresenta uma de suas características.

 a)  São órgãos de caráter público, executores e gestores de políticas sociais.
 b)  São órgãos colegiados e não possuem ordenamento jurídico próprio.
 c)  São instituições permanentes e criadas por lei com competências claras.
 d)  São financiados pelas organizações sociais que garantem seus recursos.
 e)  São de composição plural, paritária e não possuem autonomia decisória.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/649708

Questão 143: FEPESE - Ag SS (SAP SC)/SAP SC/2013
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República de 1988, a assistência social tem por objetivos:

1.  o amparo às crianças e aos adolescentes carentes.

2.  a autodeterminação dos povos.

3.  a promoção da integração ao mercado de trabalho.

4.  a proteção à velhice.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

 a)  São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
 b)  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
 c)  São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
 d)  São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
 e)  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/950701

Questão 144: FUNCERN - Assis Soc (IF RN)/IF RN/2013
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Em conformidade com o que estabelece a Constituição Federal Brasileira de 1988, um dos objetivos da assistência social é

 a)  a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola.
 b)  a garantia de um salário mínimo de benefício mensal ao trabalhador em situação de desemprego.
 c)  a promoção da integração ao mercado de trabalho.
 d)  a habilitação e a reabilitação dos idosos e a promoção da sua integração à vida comunitária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1055459

Questão 145: FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Após anos de trabalho informal em um grande centro urbano, sem contribuição oficial, Tício, já em idade avançada, vêse impossibilitado de manter-se em atividade e de
prover a própria subsistência.

Com relação a esse caso, assinale a afirmativa correta.

 a) Tício, por jamais ter vertido contribuição previdenciária, não pode ser beneficiário das ações de seguridade social.
 b) Tício, por estar em idade avançada, pode ser incluído como beneficiário da previdência social.
 c) O benefício da aposentadoria por invalidez somente poderá ser pago a Tício se demonstrada sua incapacidade para o exercício de qualquer trabalho remunerado.
 d) Tício poderá ser beneficiário das ações de saúde e de assistência social, pois estas independem de qualquer contribuição.
 e) O eventual benefício pago a Tício não poderá ter valor mensal inferior ao salário mínimo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/199982

Questão 146: VUNESP - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Serviço Social/2012
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção para a assistência social brasileira. Incluída no âmbito da Seguridade Social e regulamentada pela Lei Orgânica
da Assistência Social – LOAS, em dezembro de 1993, como política pública, a assistência social inicia seu trânsito para um campo novo: o campo

 a) dos direitos, da focalização dos acessos e da responsabilidade social.
 b) da benemerência, da universalização dos acessos e da responsabilidade partilhada.
 c) das concessões, da generalização dos acessos e da responsabilidade comunitária.
 d) das ações humanitárias, da promoção dos acessos e da responsabilidade popular.
 e) dos direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/250391

Questão 147: VUNESP - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Serviço Social/2012
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Conforme estabelece o artigo 6.º-B da Lei Orgânica da Assistência Social, a vinculação ao SUAS é o reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome de que a entidade de assistência social integra a rede Socioassistencial. As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS celebrarão
convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a execução, garantido financiamento _____________, pelo Estado, de serviços, programas, projetos e
ações de assistência social, ____________da capacidade instalada, aos beneficiários abrangidos pela LOAS, observando-se as disponibilidades ____________ .
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Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

 a) proporcional … acima … de vagas
 b) compartilhado … na média … estruturais
 c) integral … nos limites … orçamentárias
 d) parcial … ao mínimo … gerais
 e) equitativo … ao máximo … fiscais

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/250397

Questão 148: VUNESP - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Serviço Social/2012
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada por meio de um
conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. A Lei Orgânica da Assistência Social consubstancia
esses direitos, estabelecendo objetivos, princípios, diretrizes e meios de organização da gestão da assistência social. De acordo com as disposições gerais e transitórias da
LOAS, zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nessa lei é responsabilidade do

 a) Conselho de Assistência Social.
 b) Executivo Municipal.
 c) Poder Legislativo.
 d) Ministério Público.
 e) Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/250400

Questão 149: FGV - TL (SEN)/SEN/Apoio Técnico e Administrativo/Administração/2012
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A respeito da Assistência Social, conforme o que rege a CRFB, analise o enunciado a seguir: 
 
A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
 

I. o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
 
II. a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
 
III. a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência que comprove não possuir meios de  prover à própria manutenção. 

 
Assinale

 a)  se apenas os itens I e II estiverem corretos.
 b)  se todos os itens estiverem corretos.
 c)  se apenas os itens II e III estiverem corretos.
 d)  se apenas os itens I e III estiverem corretos.
 e)  se nenhum item estiver correto.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/343308

Questão 150: COMPERVE (UFRN) - Ass Soc (CM Mossoró)/CM Mossoró/2012
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Considerando-se a Constituição Federal de 1988, afirma-se que são objetivos da Assistência Social:
 

I Garantir um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios para prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.
 
II Inserir as famílias carentes em programas de transferência de renda, a exemplo do bolsa família.
 
III Amparar as crianças e adolescentes carentes e promover a integração ao mercado de trabalho.
 
IV Garantir a intersetorialidade das Políticas Sociais.

 
Estão corretas as afirmativas

 a)  II e IV. 
 b)  I e III.
 c)  II, III e IV.
 d)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/459266

Questão 151: COMPEC UFAM - Cons Tut (Manaus)/Pref Manaus/2/2012
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
sobre a assistência social, assinale a alternativa correta:

 a) A seguridade social compreende um conjunto de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência, à
assistência social, à educação e à cultura.

 b) 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, assegurada a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais.

 c) A assistência social tem como objetivo a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, desde que comprovem
possuir meios de prover a própria manutenção por sua família.

 d) As ações governamentais na área da assistência social serão organizadas considerando a participação da população, por meio de organizações representativas, na
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/661834
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Questão 152: COSEAC UFF - Ag AP (IPASG)/IPASG/2012
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil em vigor, a assistência social é prestada:

 a)  aos usuários da previdência social.
 b)  a toda pessoa que dela necessitar, independente de contribuição à seguridade social.
 c)  aos portadores de deficiência com renda mensal de um salário mínimo.
 d)  aos idosos portadores de doenças crônicas.
 e)  aos beneficiários dos programas de emprego e renda.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/686396

Questão 153: COSEAC UFF - Ass Soc (IPASG)/IPASG/2012
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil em vigor instituiu a assistência social como política de Estado e, portanto, como direito social, sob o princípio da:

 a)  contribuição compulsória sobre os benefícios da assistência social.
 b)  implementação da política de assistência social em todo o território nacional.
 c)  criação de instituições para a operacionalização da assistência social.
 d)  profissionalização dos agentes executores das políticas de assistência social.
 e)  universalidade do acesso, com o objetivo de inserir a população no sistema de bem-estar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/687661

Questão 154: NC-UFPR - Adv (COHAB Arauc)/COHAB Araucária/2012
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Acerca da Ordem Social, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):
 

(  ) A assistência social tem como objetivo, dentre outros, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice e o amparo às crianças e
adolescentes carentes.
 
(  ) A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.
 
(  ) A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
 
(  ) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa tanto dos Poderes Públicos quanto da sociedade, destinadas a assegurar os
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

 a)  V – V – F – F.
 b)  V – F – V – F.
 c)  F – V – F – V.
 d)  F – F – V – V.
 e)  V – F – V – V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/809139

Questão 155: NC-UFPR - Ass Soc (COHAB Arau)/COHAB Araucária/2012
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A inclusão da Assistência Social no âmbito da Seguridade Social pela Constituição brasileira de 1988 foi um dos passos decisivos para a afirmação desta como política
pública. Entretanto, mantém-se a possibilidade de que organizações da sociedade civil operem ações nesse campo, em corresponsabilidade com o Estado (Art. 204
CF/88). Para que essas organizações acessem recursos públicos federais, exige-se o devido cadastro nos Conselhos Municipais de Assistência Social e a apresentação
periódica de relatórios ao Conselho Nacional de Assistência Social, visando assegurar a certificação de:

 a)  Entidade Beneficente de Assistência Social (EBAS).
 b)  Entidade Filantrópica (EF).
 c)  Organização Social (OS).
 d)  Organização Social de Interesse Público (OSCIP).
 e)  Entidade de Interesse Público (EIP).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/810240

Questão 156: CVEST IFPE - Ass (IF PE)/IF PE/Social/2012
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
O Art. 203 da Constituição Federal diz que a Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social e tem por
objetivo:

 a)  a imposição de limites à sua integração ao mercado de trabalho.
 b)  o asilo ao menor carente.
 c)  a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.
 d)  a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a sua não inserção à vida comunitária.
 e)  a garantia de dois salários mínimos de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/929269

Questão 157: Legitimus - Ass Soc (IFNMG)/IFNMG/2012
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
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O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC – foi instituído pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado:

 a)  Pela Loas.
 b)  Pelo Ministério do desenvolvimento Social e combate à fome.
 c)  Pela PNAS.
 d)  Pelo CFESS.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1001629

Questão 158: FDC - Ag Prev (INPAS)/INPAS/2012
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil em vigor, a assistência social será prestada a quem dela necessitar independente de contribuição à seguridade
social. Dentre seus objetivos, pode-se destacar a (o):

 a)  defesa da democracia no acesso aos bens e serviços;
 b)  amparo às crianças e adolescentes carentes;
 c)  integração aos serviços comunitários de saúde;
 d)  igualdade no acesso e permanência na escola;
 e)  gratuidade nos serviços de assistência e previdência social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1049877

Questão 159: COPEVE (UFAL) - ASoc (Pref Maceió)/Pref Maceió/2012
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
O controle social tem sua concepção advinda da Constituição Federal de 1988 e é entendido como

 a)  um instrumento de controle do Estado sobre os cidadãos.
 b)  um meio de controle das doenças socialmente contagiosas.
 c)  um instrumento de exclusão da participação popular no processo de gestão democrática.
 d)  um instrumento de efetivação da participação popular no processo de gestão político-administrativa-financeira e técnico-operativa, com caráter democrático e

descentralizado.
 e)  um instrumento de efetivação da participação popular no processo de gestão político-administrativa-financeira e técnico-operativa, com caráter democrático e

centralizado.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1164303

Questão 160: CAIPIMES - Ass (Pref Sto André)/Pref Santo André/Social I/2012
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
O artigo 203 da Constituição Federativa do Brasil estabelece que a Assistência Social será prestada:

 a)  a quem dela necessitar, de acordo com contribuição à seguridade social.
 b)  a quem dela necessitar especificamente na esfera municipal.
 c)  a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.
 d)  a quem dela necessitar e que em algum período da vida, tenha contribuído com a previdência social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1247947

Questão 161: CAIPIMES - Psic (Pref St André)/Pref Santo André/2012
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Caracterizam as políticas sociais consagradas na Constituição Brasileira de 1988 os seguintes princípios:

 a)  Focalização / Descentralização.
 b)  Universalidade / Descentralização.
 c)  Universalidade / Privatização.
 d)  Seletividade / Privatização.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1254858

Questão 162: MS CONCURSOS - Int Libr (Pelotas)/Pref Pelotas/2011
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Analise o texto a seguir e assinale a alternativa CORRETA:
 
A Constituição Federal/88 no seu artigo 203 estabelece: A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade
social, e tem por objetivos:
 

I – A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.
 
II – O amparo às crianças e adolescentes carentes.
 
III – A promoção da integração ao mercado de trabalho.
 
IV – A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
 
V – A garantia de meio salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

 

 a)  Estão corretas somente as afirmativas III e V.
 b)  Estão corretas somente as afirmativas I, II e III.
 c)  Estão corretas somente as afirmativas I e IV.
 d)  Estão corretas somente as afirmativas I, II, III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1020825
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Questão 163: Com. Exam. (TRF 3) - JF TRF3/TRF 3/2010
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Segundo o artigo 203 da Constituição Federal de 1988, a assistência social será prestada:

 a) A quem dela necessitar, conforme dispuser a lei, porém dependente de contribuição à seguridade social.
 b) A quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por exclusivo objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, e à

adolescência.
 c) A quem dela necessitar, atendida a qualidade de segurado da previdência social e as condições previstas em lei.
 d) A quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem entre seus objetivos a garantia de um salário mínimo de benefício mensal

à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que com provem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a
lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/122246

Questão 164: CONSULPLAN - Ag Pen (SEJUC RN)/SEJUC RN/2009
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Sobre o Capítulo da Ordem Social da Constituição da República, marque a alternativa INCORRETA:

 a)  A assistência social será prestada a quem dela necessitar, somente se houver contribuição à seguridade social.
 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 igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
 c)  A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservam o equilíbrio

financeiro e atuarial.
 d)  A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
 e)  É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/385461

Questão 165: Instituto ANIMA - Proc (Joinville)/Pref Joinville/2009
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Analise as seguintes frases:
 

I- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, integrando o orçamento da
União.

II- A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, sendo que dentre seus objetivos figura a
proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário.

III- 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.

Em face do texto constitucional, sobre as afirmações acima se pode afirmar que: 

 a)  somente a afirmativa III está correta. 
 b)  as afirmativas II e III estão corretas. 
 c)  as três afirmativas estão corretas. 
 d)  as afirmativas I e II estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1050616

Questão 166: CEBRASPE (CESPE) - ECO (MTE)/MTE/2008
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)

Acerca dos direitos sociais e da ordem social, julgue o item a seguir.

A promoção da integração ao mercado de trabalho é um objetivo da assistência social.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/7293

Questão 167: CEBRASPE (CESPE) - Ag Adm (MTE)/MTE/2008
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)

Acerca da ordem social, julgue o item que se segue.

Suponha que Maria, de 25 anos de idade, possua deficiência que a incapacita ao trabalho e que, na casa em que mora, com a mãe e mais cinco irmãos, a renda familiar
seja de um salário mínimo. Nessa situação, Maria tem direito a benefício da assistência social, no valor de um salário mínimo por mês, mesmo na hipótese de jamais ter
contribuído para a seguridade social.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/7502

Questão 168: CEBRASPE (CESPE) - AUD (TCU)/TCU/2007
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
            No ano de 2005, um órgão público federal repassou recursos do orçamento da União a uma organização nãogovernamental (ONG) instituída em 2004. O repasse
foi efetuado por meio de convênio, cujo objeto era a prestação de assistência a crianças e adolescentes carentes. Uma auditoria realizada pelo órgão repassador dos
recursos comprovou a não-execução do objeto do convênio.



01/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19386016/imprimir 33/34

            Diante desse fato e da omissão no dever de prestar contas, o órgão repassador dos recursos instaurou tomada de contas especial (TCE), tendo como responsável
a referida ONG. No âmbito do TCU, a entidade foi citada, na pessoa do seu representante legal, por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no
endereço da entidade. Na carta, estava estabelecido o prazo de quinze dias, para apresentação de defesa ou recolhimento da importância devida. Em sua defesa, o
representante legal da entidade alegou que os atos irregulares foram praticados por seus procuradores, que agiram de má-fé e sem o conhecimento dele.

Considerando a situação hipotética descrita e sabendo que a referida ONG foi constituída na forma de fundação particular e está situada no DF, julgue os itens

Conforme disposto na Constituição Federal, o amparo a crianças e adolescentes carentes é um dos objetivos da assistência social, que é prestada a quem dela necessitar
independentemente de contribuição à seguridade social. As ações governamentais na área da assistência social devem ser realizadas com recursos do orçamento da
seguridade social, além de outras fontes, sendo uma das diretrizes básicas a coordenação e execução de programas por entidades beneficentes e de assistência social.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/3040

Questão 169: FCC - AFTE (SER PB)/SER PB/2006
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Nos termos da Constituição da República, a assistência social

 a) integra a seguridade social, ao lado dos direitos à saúde, previdência social e educação.
 b) atenderá à cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada.
 c) tem por objetivo a garantia de um salário mínimo mensal de renda ao trabalhador em situação de desemprego involuntário.
 d) será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.
 e) é organizada com base na centralização políticoadministrativa, cabendo a coordenação das atividades à esfera federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/45929

Questão 170: ESAF - AFRFB/SRFB/Tecnologia da Informação/2005
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Sobre os princípios gerais da atividade econômica e sobre a assistência social, na Constituição de 1988, marque a única opção correta. 

 a)  Nos termos da Constituição Federal, pode a União contratar com particulares a realização de lavra e enriquecimento de minérios e minerais nucleares. 
 b)  A Constituição Federal veda o transporte de mercadorias na cabotagem por embarcações estrangeiras. 
 c)  Nos termos da Constituição Federal, havendo reciprocidade de tratamento, o atendimento de requisições de documento ou informação de natureza comercial,

feitas por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, não dependerá de autorização do Poder
competente. 

 d)  A prestação de assistência social está vinculada ao recolhimento, por parte do benefi ciado, de contribuição para a seguridade social. 
 e)  É diretriz constitucional de organização das ações governamentais na área de assistência social a participação da população, por meio de organizações

representativas, na formação das políticas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/335

Questão 171: CESGRANRIO - Con Leg (ALTO)/ALTO/Assistência Social/2005
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 determina que as ações governamentais na área da assistência social:

 a)  tenham a participação da população na execução das atividades em todos os níveis.
 b)  tenham seus programas executados com a exclusão das entidades beneficentes.
 c)  sejam organizadas à revelia do princípio da descentralização político-administrativa.
 d)  sejam realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social.
 e)  sejam dirigidas àqueles que contribuem com a Seguridade Social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/404486

Questão 172: CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/2000
Assunto: Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)
Ainda acerca da Constituição da República, julgue o item que se segue.

A seguridade social engloba a assistência prestada pelo Estado às pessoas, independentemente de contribuição, no tocante à proteção da família e da maternidade, bem
como à integração das pessoas portadoras de deficiência à vida comunitária.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/48935
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Gabarito
1) D  2) A  3) D  4) A  5) C  6) C  7) A
8) C  9) C  10) C  11) A  12) A  13) B  14) Certo
15) C  16) A  17) A  18) D  19) A  20) E  21) A
22) B  23) B  24) D  25) E  26) C  27) C  28) E
29) B  30) D  31) Certo  32) B  33) Errado  34) D  35) E
36) B  37) A  38) C  39) D  40) A  41) C  42) A
43) A  44) D  45) B  46) Errado  47) Errado  48) Certo  49) D
50) E  51) B  52) B  53) B  54) E  55) A  56) C
57) C  58) A  59) B  60) D  61) D  62) A  63) E
64) Errado  65) D  66) B  67) A  68) B  69) C  70) A
71) Anulada  72) Errado  73) Certo  74) D  75) D  76) D  77) E
78) D  79) D  80) B  81) C  82) D  83) A  84) B
85) A  86) C  87) Certo  88) C  89) C  90) A  91) A
92) A  93) E  94) D  95) C  96) B  97) A  98) A
99) C  100) A  101) C  102) B  103) B  104) A  105) D
106) E  107) Errado  108) E  109) C  110) C  111) B  112) D
113) E  114) B  115) Certo  116) E  117) E  118) E  119) D
120) A  121) Anulada  122) C  123) A  124) C  125) D  126) C
127) C  128) E  129) B  130) D  131) D  132) A  133) B
134) D  135) D  136) E  137) C  138) C  139) B  140) D
141) E  142) C  143) E  144) C  145) D  146) E  147) C
148) D  149) B  150) B  151) D  152) B  153) E  154) E
155) A  156) C  157) A  158) B  159) D  160) C  161) B
162) D  163) D  164) A  165) A  166) Certo  167) Certo  168) Certo
169) D  170) E  171) D  172) Certo


