
 
 

 

     

DIREITO CONSTITUCIONAL – ANALISTA DO SEGURO SOCIAL – CADERNO LUA  

Questão 15 – Considerando-se a CF, é correto afirmar que, no cálculo do benefício previdenciário 

de um servidor do INSS que esteja licenciado do cargo para exercer mandato de deputado federal, 

os valores serão determinados como se ele estivesse no exercício do cargo na referida autarquia. 

RESPOSTA: CORRETA  

Nos termos do inciso V do art. 38, para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os 

valores serão determinados como se no exercício estivesse. 

Questão 16 – Recentemente, o transporte foi incluído no rol de direitos sociais previstos na CF, 

que já contemplavam, entre outros, o direito à saúde, ao trabalho, a moradia e a previdência social, 

bem como a assistência aos desamparados. 

RESPOSTA: CORRETA 

Conforme o teor do artigo 6º, com redação dada pela Emenda à Constituição 90/2015, segundo o qual 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 

2015) 

Questão 17 – Sobre a receita de loterias, apostas e sorteios de números incidirá contribuição social 

destinada a financiar a seguridade social. 

RESPOSTA: CORRETA  

Em consonância com o inciso III do artigo 195, 

“Art. 195. 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, do Distrito 

Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 
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Questão 18 – O serviço público deve-se orientar na estruturação da seguridade social pelos 

seguintes objetivos, entre outros: equidade na forma de participação no custeio e caráter 

democrático e descentralizado da administração. 

RESPOSTA: CORRETA  

Nos termos do Parágrafo Único do artigo 194, compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar 

a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 

I - universalidade da cobertura e do atendimento; 

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; 

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 

V - eqüidade na forma de participação no custeio; 

VI - diversidade da base de financiamento; 

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, 

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 recebe 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 os itens que seguem com base na CF. 

Questão 19 – Empregado aposentado pelo RGPS, Caio deve, assim como os servidores públicos 

inativos, contribuir para o custeio da seguridade social. 

RESPOSTA: ERRADA  



 
 

 

Nos termos do inciso II do Art. 195,, não incide contribuição sobre aposentadoria e pensão 

concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

Quanto ao RPPS, o  Art. 40, § § 18  e 21 estabelece que: 

 Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que 

trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores 

titulares de cargos efetivos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003). A contribuição 

prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de 

pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, 

for portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

Questão 20 - Bruno não precisa contribuir com a previdência, pois portadores de doença 

incapacitante comprovada por perícia médica contribuem apenas sobre as parcelas de proventos de 

aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios 

do RGPS. 

RESPOSTA: CORRETA 

O  Art. 40, §  21 estabelece que: 

A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de 

aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do 

regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, 

na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 

2005) 

Questão 21 - De acordo com a CF, incide contribuição previdenciária de 11% sobre o valor total 

da aposentadoria de Ana, pois seus proventos superam o teto do salário-de-benefício. 

RESPOSTA: ERRADA 

O  Art. 40, § 18 estabelece que:  

 

Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que 
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trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores 

titulares de cargos efetivos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003). 
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