
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

01. A matrícula atribuída ao produtor rural pessoa física é o documento de inscrição do 
contribuinte, em substituição à inscrição do cadastro nacional de pessoa jurídica, é competência:
a) Da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
b) Do INSS;
c) Do Conselho de Previdência;
d) Da Promotoria;
e) Do Conselho Nacional Tributário.

02. Assinale a alternativa incorreta:
a) Não se considera segurado especial o membro do grupo familiar que possui outra fonte de 
rendimento;
b) O exercício de atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória no RGPS.
c) O condutor autônomo de veículo rodoviário é contribuinte individual.
d) O árbitro de jogos desportivos é segurado especial.
e) A diarista é  contribuinte individual.

03. O banco Itau deverá pagar contribuição destinada ao financiamento da seguridade social no  
percentual de:
a) 22,5% sobre a remuneração paga aos segurados empregados;
b) 20% sobre a remuneração paga aos segurados empregados;
c) 12,5% sobre a remuneração paga aos segurados empregados; 
d) 12,5% sobre a remuneração paga aos segurados empregados;
e) 11% sobre a remuneração paga aos segurados empregados.

04. As contribuições da empresa  sobre a remuneração destinada ao financiamento da 
aposentadoria especial, no caso de empresa tomadora de serviços de cooperados será devida 
sobre o valor bruto  da nota fiscal ou fatura:
a) Para atividade de 15 anos em 9%;
b) Para atividade de 20 anos em 9%;
c) Para atividade de 25 anos em 9%;
d) Para atividade de 15 anos em 8%;
e) Para atividade de 20 anos em 5%.

05. Titular de serviços notariais, após 1994 é segurado da Previdência na qualidade de :
a) Contribuinte individual;
b) Facultativo;
c) Empregado;
d) Especial;
e) Avulso.

06. Carência exigida para concessão do salário maternidade da segurada facultativa:
a) 180 contribuições;
b) 10 contribuições;
c) 20 contribuições;
d) 05 contribuições
e) 12contribuições . 

07. Não integra o salário de contribuição:
a) Salário-maternidade;
b) Aposentadoria;
c) Aviso prévio;
d) Adicional de hora extra;



e) Gratificação natalina.

08. A renda mensal do auxílio doença é de:
a) 100% do salário de benefício;
b) 50% do salário de benefício;
c) 91% do salário de benefício;
d) 70% do salário de benefício;
e) 120 do salário de benefício.

09. Os benefícios em manutenção serão reajustados anualmente, pelo ( a) :
a) Correção da inflação;
b) Índice do INPC;
c) Reajuste do salário-mínimo;
d) IGP;
e) Caderneta de poupança.

10. Existem alguns pressupostos para que alguém tenha a condição de segurado no RGPS. 
Assinale a alternativa que não se coaduna com a característica de segurado.
a) O segurado será sempre uma pessoa física.
b) O segurado deverá ter uma atividade laboral remunerada e lícita.
c) O segurado poderá ter atividade urbana ou rural.
d) O segurado jamais será um servidor público.
e) O segurado poderá ser estrangeiro.

GABARITO

01. A
Comentário: A nova redação da pelo Decreto 6.722/08  atribui à Secretaria de Receita Federal a 
referida competência.

02. D
Comentário: O arbitro de jogos é contribuinte individual.

03. A
Comentário: art. 22 da Lei 8212/91 . No caso de bancos e assemelhados.

04. A
Comentário: art. 56 parágrafo 6º da Lei 8213/91.

05. C
Comentário: o notário é segurado cont. individual de acordo com art. 9º “ o” do Decreto 3048/99.

06. B
Comentário: Carência reflete o número de meses que o segurado deverá ter para concessãp do 
benefício. Art. 29 III – do Decreto 3048/99.

07. B
Comentário: os benefícios do INSS não integram o salário de contribuição,  exceto o salário 
maternidade.

08. C
Comentário: art. 39 do Decreto 3048/99.

09. B



Comentário: Serão  reajustados  na  mesma data  do  salário  mínimo  pelo  Índice  Nacional  de 
Preços ao Consumidor.

10. D
Comentário:  O servidor público não amparado por regime próprio de previdência poderá ser 
segurado na condição de empregado no RGPS.


