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Chave de correção da Prova Dissertativa  
 
 

(Total: 20 pontos) 
 

Tópico 1 - 18 pontos - domínio técnico do assunto tratado esperando-se que a 
resposta aborde e desenvolva os seguintes pontos:  
 

1.1 – (04 pontos) 
 

Indicação correta de cada um dos sete princípios, a saber: (1) princípio da 
universalidade de cobertura do atendimento (0,5 pontos), (2) Princípio da 
uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações  urbanas 
e rurais (0,5 pontos), (3) Princípio da seletividade (0,5 pontos) e distributividade 
(0,5 pontos) na prestação dos benefícios e serviços , (4) Princípio da 
irredutibilidade do valor dos benefícios (0,5 pontos), (5) Princípio da equidade 
na forma de participação no custeio (0,5 pontos), (6) Princípio da diversidade 
da base de financiamento (0,5 pontos), (7) Princípio do caráter democrático e 
descentralizado da administração (0,5 pontos). 
 
1.2 - (14 pontos) 

 
(1) Garantir a todo cidadão, saúde, o gozo dos benefícios oferecidos pela 
Previdência Social e o amparo da assistência social (1,75 pontos); (2) Garantir 
o tratamento isonômico entre povos urbanos e rurais na concessão das 
prestações da Seguridade Social (1,75 pontos); (3.1) A seletividade assegura 
ao legislador a escolha dos tipos dos benefícios feitos através de estudos 
sociológicos (1,75 pontos); (3.2) Distributividade assegura ao legislador definir 
o grau de proteção devido a cada um, contemplando de modo mais abrangente 
os que demonstrem produzir maiores necessidades (1,75 pontos); (4) Garantir 
que os benefícios não podem ser reduzidos e devem ter preservado seu valor 
real de compra (1,75 pontos); (5) Garantir que a participação no custeio será de 
acordo com os rendimentos do cidadão brasileiro, ou seja, quem ganha mais 
contribui mais (1,75 pontos); (6) Garantir o equilíbrio e durabilidade para o 
Sistema da Seguridade Social, através da capitação de recursos de múltiplas 
fontes, e assim evitando um colapso por falta de custeio de determinado setor 
(1,75 pontos); (7) Garantir a participação dos trabalhadores e empregadores 
nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais e 
previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação (1,75 pontos).  Total 
de 14 pontos.     
  

Tópico 2 - 01 ponto – apresentação textual. 
 
Tópico 3 - 01 ponto – estrutura textual. 

 


