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A Constituição Federal de 1988 considerou a seguridade social como
um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e
da sociedade civil vistas a garantir direitos afetos à saúde, à
previdência e à assistência social. Dessa forma, a seguridade social,
organizada pelo Poder Público, está ancorada em qual objetivo?
(A) Participação da comunidade
(B) Caráter democrático e descentralizado da administração
(C) Proteção à maternidade, especialmente à gestante
(D) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e
promoção de sua integração à vida comunitária
(E) Participação da população na formulação das políticas e no
controle das ações em todos os níveis

QUESTÃO RETIRADA DA PROVA DA MARINHA, 2017.

Resolução:
Alternativa A: Incorreta. Conforme o art. 198 da Constituição Federal
a participação da comunidade faz parte de uma das diretrizes da
saúde. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
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organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas,
sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da
comunidade. Como o enunciado da questão trata da seguridade social
envolvendo seu tripé (saúde, assistência e previdência) esta
alternativa está incorreta.
Alternativa B: Correta. A Constituição Federal de 1988 (CF/1988)
instituiu o Sistema de Seguridade Social, formado pelos subsistemas
Saúde, Previdência Social e Assistência Social. O caput do art. 194 da
CF/1988 estabelece que “a seguridade social compreende um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social”. Essa integralidade ao qual o caput
do art. 194 da CF/1988 se refere diz respeito ao caráter democrático
e descentralizador da administração da seguridade social e de seus
objetivos propostos. Sendo assim, a alternativa é correta.
Alternativa C: Incorreta. Com a promulgação da Constituição Federal
de 1988, a saúde passou a ser um dever do Estado e um direito de
todos, independentemente de contribuição. Trata-se de um direito
social que deve ser materializado por todos os entes da federação,
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
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de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196
da CF/1988). Neste sentido, os objetivos da seguridade social não se
restringem apenas a proteção à maternidade. Deste modo, a
alternativa é incorreta.
Alternativa D: Incorreta. Importante fazer uma ressalva nesta
alternativa. Não existem pessoas portadoras de deficiência, e sim
pessoas com deficiência ou necessidades especiais. Habilitação e
reabilitação das pessoas “portadoras” de deficiência e promoção de
sua integração à vida comunitária dizem respeito a uma das
finalidades da assistência social respaldada pela LOAS. Considerando
a Lei Orgânica da Assistência Social, podemos destacar o Benefício de
Prestação Continuada (BPC), fundamentado na própria CF/1988, art.
203, inc. V, como direito de cidadania, que garante 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 requisitos estabelecidos em
lei. Portanto, a alternativa está incorreta.
Alternativa E: Incorreta. As garantias propostas pela própria
Constituição Federal de 1988, como saúde, previdência e
assistência social devem ser oriundas e de responsabilidade do
Estado. E dele a incumbência de manter o equilíbrio econômico e o
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bem estar social. No entanto, não apenas a União, os estados
membros, Distrito Federal e municípios, mas também as pessoas
jurídicas de direito privado e pessoas físicas ou naturais, poderão
colaborar com a efetivação dos direitos fundamentais e com a prática
da Seguridade social. Assim sendo, a alternativa é incorreta.
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