
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

01.  Considera-se  pescador artesanal aquele que, individualmente ou em regime de economia
familiar, faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida, desde que:
I. não utilize embarcação;
II.  Utilize  embarcação  de  até  seis  toneladas  de  arqueação  bruta,  ainda  que  com  auxílio  de
parceiro; 
III. na condição, exclusivamente, de parceiro outorgado, utilize embarcação de até dez toneladas
de arqueação bruta.
a) os itens I e II são os únicos corretos;
b) os itens I e III são os únicos corretos;
c) os itens II e III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

02.  Enquadram-se na situação de quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego e na situação da pessoa física que
exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não:
I.  o condutor autônomo de veículo rodoviário,  assim considerado aquele que exerce atividade
profissional  sem  vínculo  empregatício,  quando  proprietário,  coproprietário  ou  promitente
comprador de um só veículo;
II.  aquele  que  exerce  atividade  de  auxiliar  de  condutor  autônomo de  veículo  rodoviário,  em
automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei nº 6.094, de 30 de agosto de
19741;
III. aquele que, pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial
em via pública ou de porta em porta, como comerciante ambulante, nos termos da Lei nº 6.586, de
6 de novembro de 19782.
a) os itens I e II são os únicos corretos;
b) os itens I e III são os únicos corretos;
c) os itens II e III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

03. Enquadra-se também nas situações previstas na questão anterior (nº 02):
I. o trabalhador associado à cooperativa que, nessa qualidade, presta serviços a terceiros;
II. o membro de conselho fiscal de sociedade por ações;
III. aquele que presta serviço de natureza contínua, a pessoa ou família, no âmbito residencial
desta, com ou sem fins lucrativos.
a) os itens I e II são os únicos corretos;
b) os itens I e III são os únicos corretos;
c) os itens II e III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

1 Lei nº 6.094, de 30 de agosto de 1974- Define, para fins de Previdência Social, a atividade de Auxiliar de Condutor Autônomo de 
Veículo Rodoviário, e dá outras providências.

2 Lei nº 6.586, de 6 de novembro de 1978 - Classifica o comerciante ambulante para fins trabalhistas e previdenciários.



04. Enquadra-se também nas situações previstas na questão nº 02:
I. a pessoa física que edifica obra de construção civil;
II. o médico residente de que trata a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 19813.
III. o incorporador de que trata o art. 29 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 19644.
a) os itens I e II são os únicos corretos;
b) os itens I e III são os únicos corretos;
c) os itens II e III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

05. Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a) Os  segurados  de  que  trata  o  art.  199-A5  terão  identificação  específica  nos  registros  da
Previdência Social. 
b) Para  os  fins  do  Decreto  nº  3.048/99  considera-se  que  o  segurado  especial  reside  em
aglomerado urbano ou rural próximo ao imóvel rural onde desenvolve a atividade quando resida
no mesmo município de situação do imóvel onde desenvolve a atividade rural, ou em município
contíguo ao em que desenvolve a atividade rural.
c) Ainda sobre o segurado especial, seu grupo familiar poderá utilizar-se de empregado, inclusive
daquele referido na alínea “r” do inciso I do caput deste artigo, ou de trabalhador de que trata a
alínea “j” do inciso V, em épocas de safra, à razão de no máximo cento e vinte pessoas/dia dentro
do ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de
trabalho, à razão de oito horas/dia e quarenta e quatro horas/semana.
d) O disposto nos incisos III  e V do § 8º do artigo 9º do Decreto nº 3.048/99, não dispensa o
recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício das atividades de que tratam os
referidos incisos.
e) O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, Estado, Distrito Federal ou
Município, bem como o das respectivas autarquias e fundações, não são excluídos do Regime
Geral de Previdência Social consubstanciado no Decreto nº 3.048/99, desde que amparados por
regime próprio de previdência social.

06. O segurado especial fica excluído dessa categoria, a contar do primeiro dia do mês em que:
I. deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput do art. 9º do Decreto nº
3.048/999, sem prejuízo do disposto no art. 13, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no
inciso I do § 18 do mencionado artigo;
II. se  enquadrar  em  qualquer  outra  categoria  de  segurado  obrigatório  do  Regime  Geral  de
Previdência Social,  ressalvado o disposto nos incisos III,  V, VII  e VIII  do § 8º do artigo 9º do
Decreto nº 3.048/996, sem prejuízo do disposto no art. 13 deste Decreto;

3 Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981 - Dispõe sobre as atividades do médico residente e dá outras providências.
4 Art. 29 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964:

Art. 29. Considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que embora não efetuando a construção,
compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas,
(Vetado) em edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou que meramente aceite propostas para
efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela
entrega, a certo prazo, preço e determinadas condições, das obras concluídas.

5 Art. 199-A. A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição, é de onze por cento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, a
alíquota de contribuição: (Incluído pelo Decreto nº 6.042, de 2007).
I - do segurado contribuinte individual,  que trabalhe por conta própria,  sem relação de trabalho com empresa ou equiparado;
(Incluído pelo Decreto nº 6.042, de 2007).
II - do segurado facultativo; e (Incluído pelo Decreto nº 6.042, de 2007).
III - do MEI de que trata a alínea “p” do inciso V do art. 9o, cuja contribuição deverá ser recolhida na forma regulamentada pelo
Comitê Gestor do Simples Nacional. (Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008).

6 Incisos III e V do § 8o do artigo 9º:
§ 8o  Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:



III. se tornar segurado obrigatório de outro regime previdenciário.
a) os itens I e II são os únicos corretos;
b) os itens I e III são os únicos corretos;
c) os itens II e III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

07.  O  trabalhador  avulso  fica  excluído  dessa  categoria,  a  contar  do  primeiro  dia  do  mês
subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:
I. utilização de trabalhadores nos termos do § 21 do art. 9º do Decreto nº 3.048/99;
II.  dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III  do § 8º  do art.  9º do Decreto nº
3.048/99;
III. dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 18 do art. 9º do Decreto nº 3.048/99.
a) os itens I e II são os únicos corretos;
b) os itens I e III são os únicos corretos;
c) os itens II e III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

08.  Considera-se  processo  de  beneficiamento  ou  industrialização  artesanal  aquele  realizado
diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física, observado o disposto no § 5º do art. 200 do
Decreto nº 3.048/99, desde que não esteja sujeito à incidência do:
a) IPI;
b) ICMS;
c) ISS;
d) IOF;
e) IR.

09. É considerado MEI o empresário individual a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 - Código Civil, que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de
até  R$  ________,  optante  pelo  Simples  Nacional  e  que  não  esteja  impedido  de  optar  pela
sistemática  de  recolhimento  mencionada  na  alínea  “p”  do  inciso  V  do  art.  9º  do  Decreto  nº
3.048/99.
a) 30.000,00;
b) 32.000,00;
c) 38.000,00;
d) 36.000,00;
e) 40.000,00.

10.  O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, Estado, Distrito Federal ou
Município, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral
de Previdência Social consubstanciado neste Regulamento, desde que amparados por regime
próprio de previdência social.

(...)
III - exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do defeso, não superior a cento e vinte dias, corridos ou
intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 22 deste artigo; (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008).
(...)
V - exercício de  mandato de vereador  do  município  onde desenvolve a  atividade rural,  ou  de dirigente de cooperativa  rural
constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no § 22 deste artigo;



Deste modo, leia, analise e julgue os itens a seguir:
I.  Caso  o  servidor  ou  o  militar,  amparados  por  regime  próprio  de  previdência  social,  sejam
requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa
condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas às regras que cada ente
estabeleça acerca de sua contribuição. 
II. Caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades
abrangidas pelo Regime Geral  de Previdência Social,  tornar-se-ão segurados obrigatórios em
relação a essas atividades. 
III.  Entende-se  por  regime  próprio  de  previdência  social  o  que  assegura  pelo  menos  as
aposentadorias e pensão por morte previstas no art. 40 da Constituição Federal.
a) os itens I e II são os únicos corretos;
b) os itens I e III são os únicos corretos;
c) os itens II e III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

GABARITO

01. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d”, de acordo com o disposto no §14 do art. 9º do
Decreto nº 3.048/99.

02. D
Comentário:  Responde à questão a alternativa “d”, de acordo com o disposto nos incisos I, II e III
do §15 do art. 9º do Decreto nº 3.048/99. 

03. A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a”, de acordo, respectivamente, com o disposto
nos incisos IV e V do §15 do art. 9º do Decreto nº 3.048/99.
O único item incorreto é o III, vez que o inciso VI do §15 do art. 9º do Decreto nº 3.048/99 dispõe:
VI - aquele que presta serviço de natureza não contínua, por conta própria, a pessoa ou família,
no âmbito residencial desta, sem fins lucrativos. (grifo nosso).

04. D
Comentário:  Responde à questão a alternativa “d”, de acordo, respectivamente, com o disposto
nos incisos IX, X e XII, todos do §15 do art. 9º Decreto nº 3.048/99.

05. E
Comentário:  Responde à questão a alternativa “e”,  de acordo,  com o art.  10 do Decreto nº
3.048/99:
Art. 10.  O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, Estado, Distrito Federal
ou Município, bem como o das respectivas autarquias e fundações,  são excluídos do Regime
Geral  de Previdência  Social  consubstanciado neste  Regulamento,  desde  que  amparados  por
regime próprio de previdência social. (grifo nosso).



06. D
Comentário:  Responde à questão a alternativa “d”, de acordo com as alíneas “a”, “b” e “c”, do
inciso I, §23 do art. 9º do Decreto nº 3.048/99.

07. E
Comentário:  Responde à questão a alternativa “e”, de acordo com as alíneas “a”, “b” e “c”, do
inciso II, §23 do art. 9º do Decreto nº 3.048/99, que na verdade trata dos segurados especiais, e
não dos trabalhadores avulsos.

08. A
Comentário: Responde à questão a alternativa “a”, de acordo com o §25 do art. 9º do Decreto nº
3.048/99.

09. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d”, de acordo com o §26 do art. 9º do Decreto nº
3.048/99.

10. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d”, de acordo, respectivamente, com os §§ 1º, 2º
e 3º do art. 10 do Decreto nº 3.048/99.


