
01. Analise as assertivas abaixo propostas:
I – Podemos definir a Previdência Social como sendo o seguro social que substitui a renda do 
segurado-contribuinte quando ele perde sua capacidade de trabalho por motivo de doença, 
acidente de trabalho, velhice, maternidade, morte ou reclusão.
II – São considerados beneficiários apenas os segurados contribuintes.
III – Segurado é qualquer pessoa que exerça atividade remunerada e contribua para a 
Previdência Social.
Estão corretas:
a) I e II
b) II e III
c) II
d) I, II e III
e) I e III

02. Analise as assertivas abaixo propostas sobre os segurados da Previdência Social:
I – Aqueles que não exercem atividade remunerada, como estudantes maiores de 16 anos e 
donas de casa, não podem contribuir para a Previdência Social.
II – São considerados segurados obrigatórios são todos os trabalhadores urbanos e rurais que 
exercem atividades remuneradas não sujeitas a regime próprio de previdência social (dos 
servidores públicos), a partir dos 16 anos de idade.
III – São considerados segurados obrigatórios os empregados com carteira assinada, domésticos, 
trabalhadores avulsos, contribuintes individuais (empresários e autônomos) e especiais 
(trabalhadores rurais em regime de economia familiar).
Estão corretas:
a) I e II
b) II e III
c) II
d) I, II e III
e) I e III

03. Analise as assertivas com relação aos dependentes da previdência social:
I – São dependentes preferenciais o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 
emancipado, de qualquer condição, menor de 24 anos ou inválido.
II – Na falta dos dependentes preferenciais, são aceitos como dependentes os pais ou irmãos que 
comprovarem a dependência econômica.
III – A dependência econômica de cônjuges, companheiros e filhos é presumida.
Estão corretas:
a) I e II
b) II e III
c) II
d) I, II e III
e) I e III

04. Com relação aos dependentes, analise as proposições abaixo:
I – A dependência econômica de cônjuges, companheiros e filhos é presumida.
II – Fora dos casos anteriores, a dependência econômica deve ser comprovada por documentos, 
como, por exemplo, a declaração do Imposto de Renda.
III – Para ser considerado(a) companheiro(a), é preciso comprovar união estável com o(a) 
segurado(a).
Estão corretas:



a) I e II
b) II e III
c) II
d) I, II e III
e) I e III

05. Ainda com relação à previdência social, analise as assertivas abaixo propostas:
I – Havendo dependentes de uma classe, os integrantes da classe seguinte perdem o direito ao 
benefício.
II – Benefício é uma importância em dinheiro que a Previdência Social paga aos seus segurados e 
dependentes para garantir a renda familiar, sob a forma de aposentadoria, auxílio, pensão, 
salário-maternidade ou salário-família.
III – Contribuição é a parcela que é descontada do salário dos segurados e também paga pelos 
patrões. Quem trabalha como autônomo, contribui facultativamente e, assim, deverá fazer o 
recolhimento por conta própria.
Estão corretas:
a) I e II
b) II e III
c) II
d) I, II e III
e) I e III

06. Analise as proposições
I – Os patrões são responsáveis pelo recolhimento das contribuições dos empregados, salvo dos 
domésticos, a seu serviço.
II – Salário de contribuição, para os segurados obrigatórios, é o valor de sua remuneração.
III – Salário de contribuição, para o segurado facultativo, é o valor por ele declarado, desde que 
não ultrapasse o limite máximo, podendo ser inferior ao salário mínimo.
Estão corretas:
a) I e II
b) II e III
c) II
d) I, II e III
e) I e III

07. Não representa um segurado obrigatório da Previdência Social, na qualidade de empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob 
sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, 
presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e 
permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas;
c) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado 
em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior; 
d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de carreira 
estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, 
excluídos o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela 
legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular;
e) aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial 
desta, em atividades sem fins lucrativos

08. Identifique uma definição equivocada de contribuinte individual:



a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em 
caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais.
b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral – garimpo, em 
caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o 
auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua.
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação 
ou de ordem religiosa.
d) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é 
membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, inclusive quando coberto por regime 
próprio de previdência social.
e) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com 
fins lucrativos ou não.

09. É considerado contribuinte individual:
a) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais 
empresas, sem relação de emprego.
b) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado 
em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença a empresa brasileira 
de capital nacional.
c) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, 
Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais.
d) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, 
salvo quando coberto por regime próprio de previdência social.
e) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a 
regime próprio de previdência social.

10. Analise as proposições abaixo:
I – O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação 
ou de ordem religiosa é considerado contribuinte individual.
II – Aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial 
desta, em atividades sem fins lucrativos é considerado empregado doméstico.
III – O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, quando vinculado a regime 
próprio de previdência social é considerado empregado.
Estão corretas:
a) I e II
b) II e III
c) II
d) I, II e III
e) I e III

GABARITO 

01. E
Comentário: II – São considerados beneficiários tanto os segurados como seus dependentes.

02. B
Comentário: I – Aqueles que não exercem atividade remunerada, como estudantes maiores de 
16 anos e donas de casa, também podem contribuir para a Previdência Social, facultativamente.



03. B
Comentário: I – São dependentes preferenciais o cônjuge, a companheira, o companheiro e o 
filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido.

04. D
Comentário: Todas estão corretas nos termos da Lei nº 8.213/91.

05. A
Comentário: III – Contribuição é a parcela que é descontada do salário dos segurados e também 
paga pelos patrões. Quem trabalha como autônomo ou contribui facultativamente deverá fazer o 
recolhimento por conta própria.

06. C
Comentário: I – Os patrões são responsáveis pelo recolhimento das contribuições dos 
empregados, inclusive domésticos, a seu serviço. III – Salário de contribuição, para o segurado 
facultativo, é o valor por ele declarado, desde que não ultrapasse o limite máximo nem seja 
inferior ao salário mínimo especificado em lei.

07. E
Comentário: A definição é de segurado empregado doméstico.

08. D
Comentário: O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual 
o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime 
próprio de previdência social.

09. A
Comentário: Conforme art. 12 da Lei nº 8.212/90, as outras opções são considerados 
empregados.

10. A
Comentário: III – O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não 
vinculado a regime próprio de previdência social é considerado empregado.


