
QUESTÃO Nº: 39 – PROVA: Legislação – cargos de nível C 

  

ARGUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO(S) CANDIDATO(S): 

Dois candidatos alegam, em síntese, que a questão 39 possui erros. Um candidato 

alega que em momento algum a Constituição Federal diz que o servidor deve se aposentar 

compulsoriamente aos 70 anos com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; que o 

servidor pode optar pela forma de aposentadoria. Outro candidato alega que as alternativas “b” e 

“d” estão corretas, eis que o servidor público vinculado ao Regime Próprio da Previdência pode 

sim optar aposentadoria do INSS, se julgar que é mais vantajoso, desde que cumpra os 

requisitos exigidos. 

 
39. De acordo com o artigo 40 da Constituição Federal, aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 
regime de previdência de caráter contributivo e solidário. Sob esse regime de previdência, os servidores do 
IFPR:  

a) podem se aposentar voluntariamente após cinco anos de efetivo exercício.  
►b) devem se aposentar compulsoriamente aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição.  
c) devem se aposentar compulsoriamente aos 65 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição.  
d) podem optar entre o regime de previdência geral do INSS e o regime próprio do Artigo 40, escolhendo o que lhes for 
mais vantajoso.  
e) podem se aposentar voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no 
serviço público, sem idade mínima. 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Não assiste razão aos candidatos, senão vejamos: 

A Constituição Federal, artigo 40 estabelece que: 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e 
dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste 
artigo. (...) 

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição;  

 

Dá análise desse dispositivo denota-se que: o servidor público aposenta-se 

compulsoriamente aos setenta anos; quando se fala em compulsório entende-se como uma 

obrigatoriedade. Ainda, que o servidor público possui um regime próprio de recolhimento na 

Previdência, não podendo realizar qualquer opção. Em outras palavras, não lhe cabe escolha no 

regime de contribuição, o qual é impositivo.  

 

CONCLUSÃO: 

(  X ) MANTER A QUESTÃO COMO DIVULGADA NO GABARITO. 

(   ) ALTERAR A RESPOSTA DA QUESTÃO. A RESPOSTA CORRETA É A LETRA _____. 

(   ) ANULAR A QUESTÃO. 

 

 


