
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Responda as questões com Certo ou Errado

01.  Em relação ao parcelamento de Contribuições e demais importâncias devidas à Seguridade
Social,  a  amortização  da dívida  parcelada pode  não ser  contínua e  uniforme em relação ao
número total de parcelas.

02.  O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação fiscal de lançamento,
auto-de-infração,  confissão  ou  documento  declaratório  de  valores  devidos,  apresentado  pelo
contribuinte ou outro instrumento previsto em legislação própria.

03.  O direito da seguridade social de apurar e constituir seus créditos extingue-se após 5 anos,
contados  do  primeiro  dia  do  exercício  seguinte  àquele  em  que  o  crédito  poderia  ter  sido
constituído ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
a constituição de crédito anteriormente efetuado.

04. Considerada a hipótese de compensação em débito com a Seguridade Social e verificada a
existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da restituição será utilizado para extingui-
lo, total ou parcialmente, mediante compensação.

05.  Segundo  a  Constituição  Federal  em  seu  artigo  195,  são  isentas  de  contribuição  para  a
seguridade social  as entidades beneficentes de assistência social  que atendam às exigências
estabelecidas em lei.

06.  Segundo o Decreto 3.048/99 são beneficiários do Regime Geral da Previdência Social  as
pessoas  físicas classificadas como segurados e dependentes, sendo que os dependentes são
aqueles  que  dependem  de  contribuição  para  fazer  jus  aos  benefícios,  mas  deverão  possuir
qualidade de dependente.

07.  São  beneficiários  do  RGPS,  na  condição  de  dependente  do  segurado  o  cônjuge,
companheiro(a) e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 18 anos ou inválido.

08. Salário-de-benefício é o valor básico utilizado para o cálculo da renda mensal dos benefícios
de prestação  continuada, inclusive os regidos por normas especiais, exceto o salário-família, a
pensão por morte, o salário-maternidade e os demais benefícios de legislação especial.

09.  O valor do salário-de-benefício não será inferior ao salário mínimo, nem superior ao limite
máximo do salário-de-contribuição na data de início do benefício.

10. O salário-de-benefício para as aposentadorias por idade e por tempode contribuição, consiste
na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% de todo
o período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário.

GABARITO

01. E
Comentários: O pagamento do parcelamento é contínuo, não há parcela intermediária.

02. C



Comentários: Aqui contempla-se as formas de constituição do crédito da seguridade social. Por
meio de notificação, autuação, parcelamento ou confissão por meio da GFIP.

03. E
Comentários: O prazo extingue-se após 10 anos e não 5 anos.

04. C
Comentários:  O  contribuinte  com  débito  previdenciário  e  crédito  a  receber  por  meio  de
restituição, o valor referente a restituição será utilizado pela SRFB mediante compensação total ou
parcial a fim de extingui-lo.

05. C
Comentários:  Os objetivos  das entidades  beneficentes  isentas,  Pessoas  Jurídicas  de  Direito
Privado, são: auxiliar os necessitados ou pessoas carentes e abrir  seus serviços à sociedade
atendendo a todos que se enquadrem como necessitados.

06. E
Comentários:  Os dependentes são aqueles que não dependem de contribuição para fazer jus
aos benefícios, mas deverão possuir qualidade de dependente.

07. E
Comentários: O menor é de 21 anos e não 18 anos.

08. C
Comentários:  Com o Decreto 3.265 temos duas formas de apuração do cálculo do salário-de-
benefício, uma para aqueles que se filiaram à previdência social após a publicação da lei e outra
para os segurados que já estavam filiados antes da mudança da lei. 

09. C
Comentários: Se na apuração resultar valor menor, será o salário mínimo e se for maior estará
limitado ao teto previdenciário.

10. C
Comentários: Nas aposentadorias por idade e por tempo de contribuição será apurado o salário-
de-benefício,  o valor  encontrado multiplicado pelo fator previdenciário.  Para aposentadoria por
idade, o INSS calculará com e sem fator e pagará a que for mais vantajosa para o segurado.


