
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. É dado como receitas de outras fontes as que constituem multas, a atualização monetária e os
juros moratórios.

02. A contribuição do empregador doméstico é de 12% do salário-de-contribuição do empregado
doméstico a seu serviço.

03. Constitui  receita  da  seguridade  social  a  renda  bruta  dos  concursos  de  prognósticos,
excetuando-se os valores destinados ao Programa de Crédito Educativo.

04. Salário-de-contribuição é a denominação da base de cálculo da contribuição a ser recolhida
pelos segurados.

05. Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente a ajuda de custo e o adicional mensal
recebidos pelo aeronauta.

06. A empresa que remunera contribuinte individual é obrigada a fornecer a este comprovante do
pagamento do serviço prestado consignado, além dos valores da remuneração e do desconto
feito, o número da inscrição do segurado do INSS.

07. A GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social  – foi  criada com o objetivo principal  de abastecer o Cadastro Nacional  de
Informações Sociais (CNIS) com as informações relativas aos segurados,  empregadores.  Seu
prazo para entrega é até o quinto dia útil do mês seguinte.

08. Considera-se  como  obrigação  principal  da  empresa  a  arrecadação  e  o  recolhimento  de
contribuição previdenciária em lei.

09. Considera-se  obrigação  acessória  o  fazer  ou  deixar  de  fazer  algo  no  interesse  da
Administração (prevista na legislação).

10. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra importância devida nos
termos  do  regulamento  do  INSS,  a  fiscalização  lavrará,  de  imediato,  notificação  fiscal  de
lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e
dos   períodos  a  que  se  referem,  de  acordo  com  as  normas  estabelecidas  pelos  órgãos
competentes.



GABARITO

01. C
Comentário: São as cobradas nos pagamentos fora do vencimento e as punitivas.

02. C
Comentário: Diferente da base de cálculo das empresas, elas contribuem sobre a remuneração
paga, devida ou creditada aos segurados do empregado doméstico está limitada ao salário-de-
contribuição do doméstico(a), até o teto previdenciário.

03. E
Comentário: O cálculo é feito sobre a renda líquida e não bruta.
Este tipo de contribuição social  incidirá  sobre a receita de concursos de prognósticos,  sendo
considerados os sorteios de números, loteria, apostas, no âmbito municipal, estadual e federal, a
saber: loto, sena, loteria federal, esportiva.

04. C
Comentário:  Além de ser utilizado para a obtenção da contribuição devida, é parâmetro para
cálculo do salário-de-benefício.

05. C
Comentário:  A ajuda de custo (por deslocamento permanente) está relacionada à mudança de
base do aeronauta e o adicional mensal relacionado aos deslocamentos de caráter indenizatório.
Sobre nenhum deles haverá incidência.

06. C
Comentário:  É  uma  obrigação  da  empresa  tomadora  de  serviço  de  contribuinte  individual:
fornecer  ao  contribuinte  individual  comprovante  de  pagamento;  valor  da  remuneração;  valor
descontado; e o número de inscrição do segurado.

07. E
Comentário:  O prazo para entrega da GFIP é até o dia 7 do mês seguinte àquele a que se
referirem a informação.

08. C
Comentário:  Além  da  obrigação  principal  de  recolher,  as  empresas  e  as  entidades  a  elas
equiparadas devem cumprir as obrigações acessórias.

09. C
Comentário:  Pelo descumprimento de obrigação acessória,  o contribuinte fica sujeito à multa
imposta por meio de auto-de-infração.

10. C
Comentário: A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, é ato privativo da fiscalização, e essa
inobservância é vício de lançamento. Notifica o sujeito passivo sobre o lançamento relativo às
contribuições devidas a Seguridade Social e a terceiros, e instaura o processo de débito.


