
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

01. Ministros  de  Estado  e  Secretários  de  Estado  ocupantes  de  cargo  em  comissão  são 
equiparados a :
A-Contribuintes individuais;
B-Empregados;
C-Domésticos;
D-Trabalhador avulso;
E-Segurado especial.

02. O trabalho prestado no exterior por brasileiro ou estrangeiro, quando o contrato tenha firmado 
no Brasil, com pessoa aqui domiciliada, caracteriza:
A-Filiação facultativa no RGPS na condição de empregado; 
B-Filiação obrigatória no RGPS na condição de contribuinte individual;
C-Filiação facultativa no RGPS na condição de contribuinte individual;
D-Filiação obrigatória no RGPS na condição de empregado;
E-Filiação obrigatória no RGPS na condição de trabalhador avulso.

03. Assinale a alternativa incorreta.
A  –  entende-se  por  regime  próprio  de  previdência  social  o  que  assegura  pelo  menos  as 
aposentadorias e pensão por morte previstas no artigo 40 da Constituição Federal.
B- Não caracteriza exercício de atividade abrangida pelo RGPS a cessão de servidor ou militar 
amparado por regime próprio.
C – Juiz da Justiça Eleitoral se enquadra na condição de empregado frente ao RGPS.
D – A idade mínima para filiação na qualidade de segurado empregado é de 14 anos.
E – Na hipótese de trabalho escravo ser descoberto em algum lugar do Brasil, esse trabalhador 
terá a condição de empregado.

04.  Aquele segurado que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família,  no âmbito 
residencial desta, em atividades sem fins lucrativos é:
A – empregado;
B- trabalhador avulso;
C- empregado doméstico;
D- segurado especial;
E- contribuinte individual.

05. Alberto  é  motorista  particular  de  Sandra,  e   todas  as  tardes   ajuda  Sandra  a  entregar 
“quentinhas” pela cidade. Nessa condição Alberto deverá ser inscrito no RGPS na condição de :
A – empregado;
B- trabalhador avulso;
C- empregado doméstico;
D- segurado especial;
E- contribuinte individual.

06. A cozinheira de uma certa residência  trabalha para família, mas essa família comercializa os 
doces  feitos  pela  cozinheira,  nessa  condição  a  cozinheira  deverá  ser  inscrita  no  RGPS  na 
condição de:
A – empregada;
B- trabalhadora avulsa;
C- empregada doméstica;
D- segurada especial;
E- contribuinte individual.



07. O trabalhador que presta serviço de natureza não contínua à pessoa ou a família, no âmbito 
da residência dessa, sem fins lucrativos, em atividades de limpeza e conservação  deverá ser 
inscrito:
A – empregado;
B- trabalhador avulso;
C- empregado doméstico;
D- segurado especial;
E- contribuinte individual.

08. O MEI – Micro Empreendedor Individual  é inscrito no RGPS na qualidade de :
A – empregado;
B- trabalhador avulso;
C- empregado doméstico;
D- segurado especial;
E- contribuinte individual.

09. São contribuintes individuais de acordo com a legislação previdenciária brasileira, exceto:
A-o titular de firma individual urbana ou rural; 
B-O diretor não empregado e o membro de conselho de administração na sociedade anônima; 
C-todos todos os sócios, nas sociedades em nome coletivo e de capital e indústria; 
D- o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer 
natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de 
direção condominial, desde que recebam remuneração; 
E - aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, por prazo não superior a três 
meses,  prorrogável,  presta  serviço  para  atender  a  necessidade  transitória  de  substituição  de 
pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas, na 
forma da legislação própria.

10. Aquele que,  sindicalizado ou não,  presta serviço de natureza urbana ou rural,  a  diversas 
empresas, sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão-
de-obra,  ou do sindicato da categoria, assim considerados para a legislação do RGPS : 
A- contribuinte individual;
B- trabalhador avulso;
C- empregado;
D – empregado doméstico;
E- facultativo.

GABARITOS
01. B 
Comentário: art. 12 parágrafo 6º da lei 8212/91

02. D  
Comentário: Matéria disciplinada  a partir da lei 7.064/82  no art. 3º caracteriza filiação obrigatória 
com inscrição de empregado.

03. D  
Comentário:  A partir da Cons. Federal a idade mínima para filiação no RGPS será de 16 anos, 
salvo na condição de  jovem aprendiz aos 14 anos.

04. C 
Comentário: art. 12 II da Lei 8.212/91.



05. A  
Comentário: O empregado doméstico não pode exercer atividades com fins lucrativos.

06. A  
Comentário:  A cozinheira trabalha no âmbito da residência mas dá lucro , o que caracteriza a 
condição de empregada.

07. E 
Comentário:  O exercício  da  atividade  laboral  deve  ser  não  eventual  para  caracterização  de 
empregado.

08. E  
Comentário: art. 12, V da Lei 8212/91 c/c Decreto 3048/99.

09. E  
Comentário:  O contrato exige subordinação e vínculo empregatício entre outros característica do 
empregado de acordo  dispositivos legais.

10. B 
Comentário:  São  considerados  trabalhadores  avulso  pelo  art.9º,VI  do  Decreto  3.048/99.Tem 
características como a liberdade laboral,  não têm vínculo empregatício,  normalmente prestam 
serviço a mais de uma empresa, muito comum nas atividades portuárias e o contrato de trabalho e 
tem a mediação de um sindicato ou órgão gestor de mão de obra.


