
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

01. A partir da competência abril/2007, os segurados contribuinte individual que optarem pela 
exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, poderão contribuir 
com _____ %  sobre o valor de salário mínimo.
a) 20 
b) 11                        
c) 09
d) 10
e) 08

02. De acordo com a tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e 
trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de fevereiro de 2009, no valor 
até 965,67, a alíquota para fins de recolhimento ao INSS será de:
a) 8 %                                     
b) 9 %
c) 10 %
d) 11 %
e) 20 %

03. De acordo com a tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e 
trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de fevereiro de 2009, no valor 
de 965,68 até 1.609,45, a alíquota para fins de recolhimento ao INSS será de: 
a) 8 % 
b) 9 %                
c) 10 %
d) 11 %
e) 20 %

04. De acordo com a tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e 
trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de fevereiro de 2009, no valor 
de 1.609,46 até 3.218,90, a alíquota para fins de recolhimento ao INSS será de:
a) 8 % 
b) 9 %
c) 10 %
d) 11 %                            
e) 20 %

05. A partir da competência abril/2007, para os segurados contribuinte individual e facultativo que
optarem pelo Plano Simplificado de Previdência – PSPS o valor da contribuição deverá ser de
______ % para quem recebe até um salário mínimo e de _____ % para quem recebe acima do
salário-base (mínimo), caso não preste serviço a empresa(s), que poderá variar do limite mínimo 
ao limite máximo do salário de contribuição.
a) 11 / 18
b) 8 / 20
c)  9 / 20
d) 5 / 15
e) 11 / 20                                       

06. A partir da competência abril/2007, o segurado contribuinte individual, que optar pela exclusão 
do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, poderá contribuir com ______ 
sobre o valor de salário mínimo. 



a) 8 % 
b) 9 %
c) 10 %
d) 11 %             
e) 20 %

07. O (a) _______ que, no mesmo mês, prestar serviços a empresas e, concomitantemente, a 
pessoas físicas ou exercer atividade por conta própria deverá, para fins de observância do limite 
máximo de salário-de-contribuição, recolher a contribuição incidente sobre a remuneração 
recebida de pessoas físicas ou pelo exercício de atividade por conta própria somente se a 
remuneração recebida ou creditada das empresas não atingir o referido limite.
a) empregado doméstico
b) empregado temporário
c) empregado
d) empregado terceirizado
e) contribuinte individual           

08. Com o advento da Medida Provisória nº 83 de 12/12/2002 e a conversão desta, na Lei nº 
10.666 de 08 de maio de 2003, bem como da Instrução Normativa nº 03 de 14/07/2005, foi extinta 
o (a) ___________, a partir da competência abril de 2003, sendo aplicável apenas para 
pagamentos de contribuição em atraso.
a) contribuição dos empregados domésticos
b) escala de salários-base                      
c) contribuição dos trabalhos avulsos
d) contribuição previdenciária mensal
e) contribuição dos empregados

09. São responsáveis diretos pelo recolhimento das contribuições devidas à Seguridade Social, 
inclusive da contribuição para o financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios 
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos 
ambientais do trabalho e das destinadas aos terceiros, que deverá ser efetuado em GPS 
identificada pela matrícula CEI da obra:
a) o proprietário
b) o dono da obra
c) o incorporador
d) a empresa construtora, quando contratada para executar obra por empreitada total
e) todas as alternativas respondem a questão                

10. A empresa construtora responsável pela matrícula, mencionada na alternativa “d” da 
QUESTÃO Nº 09, efetuará o recolhimento das contribuições em GPS Eletrônica distintas, por 
segurados empregados do setor administrativo e contribuintes individuais, identificada pelo 
______, e por segurados empregados de cada obra, identificada pela matrícula _____.
a) CEI / CNPJ
b) CEI / CPF
c) CNPJ / CEI                
d) CGC / NIT
e) NIT / NET



GABARITO

01. B
02. A
03. B
04. D
05. E
06. D
07. E
08. B
09. E
10. C


