
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

01) Sobre a previdência social regida pela Lei 5.260/2008, analise:
I - a previdência social dos membros do Poder Judiciário, Legislativo, do Ministério Público, da 
Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, dos militares e dos servidores públicos estatutários do 
Estado do Rio de Janeiro se organiza em regime jurídico próprio e único;
II – possui características de caráter contributividade e solidariedade, mediante contribuição dos 
entes públicos, dos membros, dos servidores estatutários, ativos e inativos, e dos pensionistas;
III – deve observar os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial;
IV  –  assegurará  a  seus  beneficiários  meios  indispensáveis  de  manutenção,  por  motivo  de 
incapacidade,  idade  avançada,  tempo  de  contribuição,  prisão  ou  morte  daqueles  de  quem 
dependiam economicamente.
Marque a alternativa que indica itens verdadeiros:
a) I, II, e III;
b) II, III e IV;
c) I e III;
d) II e IV;
e) I, II, III e IV.

02)  Compete  ao  Fundo  Único  de  Previdência  Social  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  - 
RIOPREVIDÊNCIA,  a  gestão  do  regime  previdenciário  próprio  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro 
mediante o exercício das seguintes atribuições:
I - arrecadação das contribuições previdenciárias dos membros e servidores, ativos e inativos,  e 
pensionistas, bem como do Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios;
II - administração de recursos financeiros e outros ativos incorporados ao seu patrimônio, para fins 
de custeio dos benefícios previdenciários, concedidos ou a conceder;
III  -  gerenciamento  da  folha  de  pagamento  dos  membros  e  servidores  aposentados  e  dos 
pensionistas.
Não se encontra atribuição do RIOPREVIDÊNCIA no(s) item(ns):
a) I;
b) II;
c) III;
d) I e III;
e) II e III.

03) Sobre os beneficiários do regime próprio de previdência, analise:
I - são beneficiários do regime próprio de previdência social dos membros do Poder Judiciário, do 
Ministério  Público,  da  Defensoria  Pública,  do  Tribunal  de  Contas  e  dos  servidores  públicos 
estatutários do Estado do Rio de Janeiro os segurados e dependentes;
II - são segurados, em caráter obrigatório os titulares de cargo de provimento efetivo do Poder 
Executivo, incluídos os servidores das autarquias e fundações regidas pelas normas de Direito 
Público, ativos e inativos;
III - são segurados, em caráter obrigatório os titulares de cargo de provimento efetivo do Poder 
Legislativo, ativos e inativos;
IV - são segurados, em caráter obrigatório os magistrados, de carreira ou investidos no cargo na 
forma do art. 94 da Constituição da República, e os titulares de cargo de provimento efetivo do 
Poder Judiciário, ativos e inativos;
V - são segurados, em caráter obrigatório os membros do Ministério Público e os titulares de 
cargo de provimento efetivo do
Ministério Público, ativos e inativos;



VI - são segurados, em caráter obrigatório os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado os 
titulares de cargo de provimento efetivo do Tribunal de Contas, ativos e inativos;
VII - são segurados, em caráter obrigatório membros da Defensoria Pública.

Marque a alternativa que indica itens verdadeiros:
a) I, II, III e IV;
b) II, III, IV e V;
c) I, III, IV, V, VI e VII;
d) II, IV, V e VII;
e) I, II, III, IV, V, VI e VII.

04) A aposentadoria dos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da
Defensoria Pública, do Tribunal de Contas e dos Servidores Públicos Estatutários do Estado do 
Rio de Janeiro rege-se pelas normas constitucionais e legais vigentes quando da aquisição do 
respectivo direito. Analise as afirmativas abaixo:
I – será considerada para a aquisição do direito à aposentadoria a data de preenchimento do 
requisito constitucional de idade mínima, nos casos de aposentadoria voluntária por idade;
II - será considerada para a aquisição do direito à aposentadoria a data de preenchimento de 
ambos os requisitos  constitucionais  de idade mínima e  tempo de contribuição,  nos  casos de 
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição;
III - no caso de aposentadoria compulsória por idade, o segurado afastar-se-á do exercício de seu 
cargo no dia imediatamente posterior à data em que completar 70 anos de idade o homem e 65 
anos de idade a mulher,  sendo o ato de aposentação meramente declaratório,  para todos os 
efeitos jurídicos.
IV  -  concorrendo  às  condições  previstas  para  a  aposentadoria  voluntária  por  tempo  de 
contribuição, ao segurado aposentado por invalidez permanente ou compulsoriamente por idade 
ter-se-á  presumido  pedido  de  aposentadoria  para  efeito  de  se  lhe  assegurar  em  direitos  e 
vantagens.
   
Marque a alternativa que indica itens verdadeiros:
a) I, II, e IV;
b) II e III;
c) I e III;
d) II, III e IV;
e) I, II, III e IV.

05) Sobre os beneficiários do regime de previdência, analise:
I - são beneficiários da pensão por morte, na qualidade de dependentes do segurado o cônjuge, a 
companheira  ou o  companheiro,  os  parceiros  homoafetivos  e  os  filhos  não  emancipados,  de 
qualquer condição, menores de 18 (dezoito) anos ou até 24 (vinte e quatro) anos, se estudantes 
universitários, ou maiores, se inválidos ou interditados;
II - são beneficiários da pensão por morte, na qualidade de dependentes do segurado o os pais;
III  -  são beneficiários  da pensão por  morte,  na qualidade de dependentes do segurado o os 
irmãos, de qualquer condição, menores de 18 (dezoito) anos, ou inválidos;
IV - a existência de dependente de qualquer das classes exclui do direito às prestações os das 
classes seguintes;
V - o enteado, o menor sob guarda judicial e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante 
declaração do segurado.

Marque a alternativa que indica itens verdadeiros:



a) I, II, e IV;
b) II, III e V;
c) I e III;
d) II, IV e V;
e) I, II, III, IV e V.

06) Sobre os beneficiários da pensão por morte, analise:
I - o cônjuge, o companheiro, a companheira ou o parceiro homoafetivo perdem o direito à pensão 
em  qualquer  caso,  encontrando-se  o  cônjuge,  o  companheiro,  a  companheira  ou  o  parceiro 
homoafetivo separado(a) de fato por mais de 2 (dois)  anos, sem pensão alimentícia ou outro 
auxílio determinado em juízo;
II  -  a  companheira,  o companheiro ou o parceiro homoafetivo  concorre para a percepção da 
pensão com a esposa ou o marido do segurado, separados de fato há mais de 02 (dois) anos, ou 
que esteja recebendo pensão alimentícia ou outro auxílio fixado em juízo;
III  -  além das hipóteses previstas em lei,  o dependente perde a qualidade de beneficiário da 
pensão por morte se desaparecerem as condições inerentes à qualidade de dependente;
IV - a pensão por morte será devida a partir do mês em que ocorrer o falecimento do segurado.

Marque a alternativa que indica itens verdadeiros:
a) I, II, e IV;
b) II e III;
c) I, III e IV;
d) III e IV;
e) I, II, III e IV.

07) Sobre o auxílio-reclusão, analise:
I - o auxílio-reclusão será devido aos dependentes dos segurados de baixa renda recolhidos à 
prisão;
II - não acarreta perda do direito ao recebimento do auxílio-reclusão pelos seus dependentes o 
exercício de atividade remunerada pelo segurado recluso em cumprimento de pena em regime 
fechado ou semi-aberto  que contribuir  na  condição de segurado,  ou mesmo no caso de não 
exercer este atividade remunerada e nem estar vinculado a qualquer regime de previdência social;
III  -  consideram-se segurados de baixa renda aqueles que recebem remuneração ou subsídio 
mensal igual ou inferior a R$ 654,67 (seiscentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e sete 
centavos).

Marque a alternativa que indica apenas itens verdadeiros:
a) I;
b) II;
c) III;
d) I e III;
e) I, II e III.

08) Ainda sobre o auxílio-reclusão, analise:
I - o auxílio-reclusão será pago durante o cumprimento da pena e cessa imediatamente no dia em 
que o segurado for posto em liberdade, exceto condicional;
II- concedido o auxílio-reclusão, será feita a comunicação ao órgão controlador do cumprimento 
da pena, para fins de anotação da concessão do benefício na ficha carcerária do segurado ou ex-
segurado, a fim de que o referido órgão comunique ao RIOPREVIDÊNCIA o dia da respectiva 
libertação, sob pena de caracterização de transgressão disciplinar do servidor responsável pela 
comunicação;



III- suspende-se o benefício em caso de fuga do segurado, restabelecendo-se o mesmo a partir  
da data de recaptura ou de reapresentação à prisão.
IV - será devido o auxílio-reclusão enquanto estiver o segurado evadido ou durante o período de 
fuga.

Marque a alternativa que indica apenas itens verdadeiros:
a) I e II;
b) II e III;
c) I, III e IV;
d) II e IV;
e) I, II, III e IV.

09) Sobre o auxílio-reclusão:
I - o auxílio-reclusão, observadas as condições para a sua concessão, só será pago a partir do 
mês em que for  requerido,  aplicando-se-lhe,  no mais,  as disposições que regulam a pensão, 
exceto quanto à prescrição que, no caso, se consumará no prazo apenas de dois anos a contar 
do mês em que a prestação for devida e não reclamada;
II - o requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento à 
prisão,  sendo obrigatória,  para a manutenção do benefício,  a apresentação de declaração de 
permanência na condição de presidiário;
III - em caso de falecimento do segurado ou ex-segurado na prisão, converte-se o auxílio-reclusão 
em pensão por morte no mesmo valor;
IV  -  o  auxílio-reclusão  corresponderá  a  um  terço  das  parcelas  estipendiais  recebidas  pelo 
segurado, sobre as quais incida contribuição previdenciária, quando afastado por motivo de prisão 
em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão.

Marque a alternativa que indica apenas itens verdadeiros:
a) I e II;
b) II e III;
c) I, III e IV;
d) II e IV;
e) I, II, III e IV.

10) A pensão por morte somente reverterá entre os pensionistas nas hipóteses seguintes:
I  -  da  viúva  para  a  companheira  ou  parceiro  homoafetivo,  do  viúvo  para  o  companheiro  ou 
parceira homoafetiva, ou vice-versa, pelo falecimento, e na falta destes, em partes iguais, para os 
filhos de qualquer condição e seus equiparados, nos termos da Lei;
II - de um filho para os outros, inclusive seus equiparados, pelo atingimento das idades máximas 
referidas na Lei, pela emancipação, pela cessação da invalidez ou da interdição, pelo casamento 
ou pelo falecimento;
III - no último filho, ou equiparado, para a viúva, viúvo, companheira, companheiro ou parceiro 
homoafetivo do segurado, atendidas as demais condições exigidas nesta Lei para a concessão da 
pensão;
IV  -  da  viúva  ou  viúvo,  separados  de  fato,  dos  separados  judicialmente,  desquitados  ou 
divorciados, da ex-companheira ou ex-companheiro, da ex-parceira ou ex-parceiro que perceba 
pensão  alimentícia  ou  outro  auxílio  determinado  em  Juízo,  pelo  falecimento,  para  o  cônjuge 
supérstite,  a  companheira,  o companheiro ou parceiro homoafetivo e,  na falta  deste,  para os 
filhos;
V- de um dos pais para o outro,  se dependentes economicamente do segurado,  inválidos ou 
interditos, ou pelo falecimento de um deles;



VI- de um irmão para outro, pelo atingimento da idade limite, pela cessação da invalidez, pelo 
falecimento ou pelo casamento.

Marque a alternativa que indica itens verdadeiros:
a) I, II, III e IV;
b) II, III, IV e V;
c) I, III, IV, V e VI;
d) II, IV, V e VII;
e) I, II, III, IV, V e VI.
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