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Simulado de Direito Constitucional: Ordem Social 

(VUNESP/AVAREPREV-SP/2020) 
01) A seguridade social caracteriza-se pelo seu caráter democrático e descentralizado de administração, 
mediante gestão tripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo nos órgãos 
colegiados. 

Comentário: 
 

Seguridade Social - 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 - equidade na forma de participação no custeio; 
 
VI - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada 
área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o 
caráter contributivo da previdência social;    
 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.          

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PF/2018) 
02) A respeito dos direitos de ordem social, julgue o item que segue. 
A assistência social, ao contrário da previdência social, é prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social. 

Comentário: 
 

Seguridade Social 

Conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à Previdência, à Assistência Social e à Saúde. 

Previdência Social 
(- Universal) 

Organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter 
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial. 

Assistência Social 
(+ Universal) 

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

Saúde 
(+ Universal) 

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. 

Mnemônico: PAS. 

 

Seguridade Social 

Previdência Social Assistência Social Saúde 

Contribui Não Contribui Não Contribui 

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/Prefeitura de Teresina - PI/2016) 
03) Ao dispor sobre a Seguridade Social, a Constituição Federal determina que é permitida a filiação ao 
regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime 
próprio de previdência. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 201. § 5º É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado 
facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.     
 
Gabarito: Errado. 

(Quadrix/CRM-DF/2018) 
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04) No que se refere à ordem social na CF, julgue o item seguinte. 
A educação é um dever não apenas do Estado, mas também da família, que deverá promovê-la e estimulá-la, com 
a colaboração de toda a sociedade. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 205. 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. 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TRF - 1ª REGIÃO/2017) 
05) A respeito dos direitos da pessoa portadora de deficiência, julgue o item a seguir, considerando a 
legislação pertinente. 
De acordo com a Constituição Federal, o Estado deverá garantir a educação da pessoa com deficiência, 
preferencialmente, em rede especial de ensino, de acordo com as suas necessidades físicas e mentais. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular 
de ensino; 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TRF - 1ª REGIÃO/2015) 
06) A CF veda genericamente a vinculação de receitas orçamentárias, mas admite que a União, os estados, 
o DF e os municípios vinculem parte de sua receita a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa 
científica e tecnológica. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação 
científica e tecnológica e a inovação.     
 
§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades 
públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. 
 
Gabarito: Errado. 

(IBFC/SAEB-BA/2020) 
07) É livre a manifestação do pensamento, sendo inconstitucional a regulamentação de diversões e 
espetáculos públicos, mesmo que para a indicação de faixas etárias a que não se recomendem. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 220. § 3º Compete à lei federal: 
 
I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as 
faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada; 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/MANAUSPREVE/2015) 
08) A floresta amazônica brasileira, a mata atlântica e o pantanal mato-grossense são considerados 
patrimônio nacional, assim como também o são a serra do mar, a zona costeira, o cerrado, a caatinga e as 
dunas maranhenses, devendo a utilização dessas áreas se dar na forma da lei. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 225. § 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 
 

Patrimônio Nacional 

* Floresta Amazônica Brasileira; 
* Mata Atlântica; 
* Serra do Mar; 
* Pantanal Mato-Grossense; 
* Zona Costeira. 
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Mnemônico: AmAtlaMar PanCos. 

 
Gabarito: Errado. 

(Quadrix/CFO-DF/2017) 
09) Com relação à ordem social, julgue o item. 
Entre outros direitos da pessoa idosa, a CF assegura a gratuidade de transportes coletivos urbanos aos maiores de 
65 anos de idade. 

Comentário: 
 
CF/88. Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 
 
§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. 
 
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 
 
Gabarito: Correto. 

(FCC/MANAUSPREV/2015) 
10) Admite-se a remoção dos grupos indígenas de suas terras, no interesse da soberania do País, ad 
referendum do Congresso Nacional, garantido o retorno imediato logo que cesse o risco. 

Comentário: 
 

Remoção de Grupos Indígenas 

Regra É vedado 

Exceção¹ 
É possível no caso de catástrofe ou epidemia que coloque em risco sua população. 
 
Ocorre por “Ad referendum” do CN. 

Exceção² 
É possível no caso de interesse da soberania do País. 
 
Ocorre após deliberação do CN. 

 
Gabarito: Errado. 
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