
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
SEGURIDADE SOCIAL 

PROF.ª CELIA MARTINS 

Questões criadas pela 
Profª. Celia Martins dos Santos

nos moldes das questões 
do ano de 2016

Manutenção da qualidade de Segurado 

Q.01

Mantém a qualidade de segurado por até doze meses, após a
cessação de benefício por incapacidade, o segurado
obrigatório e o facultativo

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO

FUNDAMENTAÇÃO 

DEC 3048/99 - Art. 13

Mantém a qualidade de segurado, independentemente de
contribuições:

II - até doze meses após a cessação de benefício por incapacidade
ou após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de
exercer atividade remunerada abrangida pela previdência social ou
estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
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Q.01

Mantém a qualidade de segurado por até doze meses, após a
cessação de benefício por incapacidade, o segurado
obrigatório e o facultativo

( x ) CERTO                  (  ) ERRADO

Manutenção da qualidade de Segurado Dependentes 

Q.02

A respeito do regime geral de previdência social, julgue o item
a seguir.

A dependência econômica do pai, mãe, padrasto, madrasta e
irmão menor de vinte e um anos de idade na condição de
dependente do segurado não é presumida para fins de
obtenção de benefício previdenciário.

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO

FUNDAMENTAÇÃO 

Lei 8213/91 (ATUALIZADA pela  Lei nº 13.146, de 2015)

Art. 16.

São beneficiários
do Regime Geral
de Previdência
Social, na
condição de
dependentes do
segurado:

I - I - o cônjuge, a companheira, o companheiro
e o filho não emancipado, de qualquer
condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou
inválido ou que tenha deficiência intelectual ou
mental ou deficiência grave;
II – os pais;
III - o irmão não emancipado, de qualquer
condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou
inválido ou que tenha deficiência intelectual ou
mental ou deficiência grave;

§ 4º A dependência econômica das
pessoas indicadas no inciso I é presumida
e a das demais deve ser comprovada.

Q.02

A respeito do regime geral de previdência social, julgue o item
a seguir.

A dependência econômica do pai, mãe, padrasto, madrasta e
irmão menor de vinte e um anos de idade na condição de
dependente do segurado não é presumida para fins de
obtenção de benefício previdenciário.

(   ) CERTO                  ( x ) ERRADO

Dependentes 
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Carência 

Q.03

Acerca da carência, dos períodos de graça e da condição de
segurado, julgue o item a seguir.

O salário-maternidade pago à segurada empregada, à
doméstica, à trabalhadora avulsa, à segurada especial, o
auxílio-reclusão e o salário-família prescindem de carência

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO

FUNDAMENTAÇÃO 

DEC 3048/99 - Art. 30

Independe de carência a
concessão das seguintes
prestações:

I - pensão por morte, auxílio-
reclusão, salário-família e
auxílio-acidente de qualquer
natureza;

II - salário-maternidade, para
as seguradas empregada,
empregada doméstica e
trabalhadora avulsa;

Q.03

Acerca da carência, dos períodos de graça e da condição de
segurado, julgue o item a seguir.

O salário-maternidade pago à segurada empregada, à
doméstica, à trabalhadora avulsa, à segurada especial, o
auxílio-reclusão e o salário-família prescindem de carência

(   ) CERTO                  ( x ) ERRADO

Carência Não acúmulo de benefícios 

Q.04

Julgue o item abaixo, relativo ao acúmulo de benefícios
previdenciários.

Segundo a legislação, é vedado ao beneficiário receber
simultaneamente mais de uma aposentadoria, de um auxílio-
acidente e de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou
companheiro do RGPS.

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO
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FUNDAMENTAÇÃO 

DECRETO 3048/99 Art. 167

SALVO no caso
de direito
adquirido,

NÃO é permitido o recebimento conjunto
dos seguintes benefícios da previdência
social,

I - aposentadoria com auxílio-doença;

INCLUSIVE quando decorrentes de acidente do trabalho:

II - mais de uma aposentadoria;

III - aposentadoria com abono de permanência em serviço;

IV - salário-maternidade com auxílio-doença;

FUNDAMENTAÇÃO 

DECRETO 3048/99 Art. 167

V - mais de um auxílio-acidente;

VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge;

VII - mais de uma pensão deixada por companheiro ou
companheira;

VIII - mais de uma pensão deixada por cônjuge e companheiro ou
companheira; e

IX - auxílio-acidente com qualquer aposentadoria.

§ 1º No caso dos incisos VI, VII e VIII é facultado ao dependente
optar pela pensão mais vantajosa.

Q.04

Julgue o item abaixo, relativo ao acúmulo de benefícios
previdenciários.

Segundo a legislação, é vedado ao beneficiário receber
simultaneamente mais de uma aposentadoria, de um auxílio-
acidente e de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou
companheiro do RGPS.

( x ) CERTO                  (  ) ERRADO

Não acúmulo de benefícios Perícia Médica 

Q.05

Com relação aos benefícios da Previdência Social, julgue o
item subsecutivo.

O segurado aposentado por invalidez, no Regime Geral de
Previdência Social devem se submeter a perícia médica
bienalmente, qualquer que seja a sua idade.

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO
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FUNDAMENTAÇÃO 

Lei 8213/91

Art. 101

O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por
invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de
suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo
da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por
ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente,
exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são
facultativos.

§1º O aposentado por invalidez e o
pensionista inválido estarão isentos do
exame de que trata o caput após
completarem 60 (sessenta) anos de
idade. (Incluído pela Lei nº 13.063, de 2014)

FUNDAMENTAÇÃO 

Lei 8213/91

Art. 101
§ 2º A isenção de que trata o § 1o não se
aplica quando o exame tem as seguintes
finalidades: (Incluído pela Lei nº 13.063, de 2014)

I - verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa
para a concessão do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre
o valor do benefício, conforme dispõe o art. 45;

II - verificar a recuperação da capacidade de trabalho, mediante
solicitação do aposentado ou pensionista que se julgar apto;

III - subsidiar autoridade judiciária na concessão de curatela, conforme
dispõe o art. 110.

FUNDAMENTAÇÃO 

ISENTOS DE REALIZAR A PERICIA:

- o aposentado por
invalidez ; e o

- pensionista inválido

Após 60 anos de idade.

Nas hipóteses:

- Na perícia para o acréscimo
dos 25 %;

- Pedido de alta do aposentado
por invalidez e do pensionista
inválido;

- Para atender a demanda
judicial na concessão de
curatela.

Q.05

Com relação aos benefícios da Previdência Social, julgue o
item subsecutivo.

O segurado aposentado por invalidez, no Regime Geral de
Previdência Social devem se submeter a perícia médica
bienalmente, qualquer que seja a sua idade.

(   ) CERTO                  ( x ) ERRADO

Perícia Médica 
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Renda Mensal 

Q.06
Acerca dos benefícios e serviços previdenciários do regime geral de
previdência social.

A menor renda mensal do auxílio-doença deve ser equivalente a 91
% e a maior igual a 100% do salário de benefício, mas não poderá
exceder a média aritmética simples dos últimos 12 (doze) salários-de-
contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não
alcançado o número de 12 (doze), a média aritmética simples dos
salários-de-contribuição existentes.

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO

FUNDAMENTAÇÃO 

A renda mensal do benefício
de prestação continuada será
calculada aplicando-se sobre
o salário-de-benefício os
seguintes percentuais:

I- auxílio-doença – 91 % ( por
cento) do salário-de-benefício;

DECRETO 3048/99 Art. 39

FUNDAMENTAÇÃO 

Segundo a Lei 8213/91

O salário-de-
benefício consiste:

II - para os benefícios de que tratam as
alíneas a, d, e e h (aposentadoria por
invalidez, especial, auxílio doença e
auxílio acidente) do inciso I do art. 18, na
média aritmética simples dos maiores
salários-de-contribuição correspondentes
a oitenta por cento de todo o período
contributivo.
§10. O auxílio-doença não poderá
exceder a média aritmética simples dos
últimos 12 (doze) salários-de-
contribuição, inclusive em caso de
remuneração variável, ou, se não
alcançado o número de 12 (doze), a
média aritmética simples dos salários-de-
contribuição existentes.

Art. 29

Q.06
Acerca dos benefícios e serviços previdenciários do regime geral de
previdência social.

A menor renda mensal do auxílio-doença deve ser equivalente a 91
% e a maior igual a 100% do salário de benefício, mas não poderá
exceder a média aritmética simples dos últimos 12 (doze) salários-de-
contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não
alcançado o número de 12 (doze), a média aritmética simples dos
salários-de-contribuição existentes.

(   ) CERTO                  ( x ) ERRADO

Renda Mensal 
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Q.07
De acordo com a legislação previdenciária, julgue o item que se
segue.

O auxílio-acidente mensal, que corresponde a 50% do salário-de-
contribuição, é direito do segurado, com início imediatamente após a
cessação do auxílio-doença, e cessará na véspera do início de
qualquer aposentadoria, ou na da data do óbito.

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO

Renda Mensal FUNDAMENTAÇÃO 

Lei 8.213/91, Art. 86, § 1º

O auxílio-acidente mensal, corresponderá a 50% do 
salário-de-benefício, 

e será devido, observado o disposto no § 5º, até a
véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data
do óbito do segurado. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de
1997)

Q.07
De acordo com a legislação previdenciária, julgue o item que se
segue.

O auxílio-acidente mensal, que corresponde a 50% do salário-de-
contribuição, é direito do segurado, com início imediatamente após a
cessação do auxílio-doença, e cessará na véspera do início de
qualquer aposentadoria, ou na da data do óbito.

(   ) CERTO                  ( x ) ERRADO

Renda Mensal Seguridade Social e RGPS 

Q.08
No que diz respeito à seguridade social, julgue o item a seguir.

De acordo com a CF, a gestão administrativa da seguridade social
deve ser quadripartite, e à luz da legislação previdenciária a
administração do Regime Geral de Previdência Social é atribuída ao
Ministério da Previdência Social e o órgão gestor do fundo do regime
geral é a Receita Federal.

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO
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FUNDAMENTAÇÃO 
Art. 194, Parágrafo único.

Compete ao Poder Público, NOS TERMOS DA LEI, organizar a
seguridade social, com base nos seguintes OBJETIVOS:
1) universalidade da cobertura e do atendimento;
2) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às
populações URBANAS e RURAIS;
3) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e
serviços;
4) IRREDUTIBILIDADE do valor dos benefícios;
5) equidade na forma de participação no custeio;
6) diversidade da base de financiamento;
7) caráter democrático e descentralizado da administração,
mediante gestão quadripartite, com participação dos
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo
nos órgãos colegiados.

FUNDAMENTAÇÃO 
DEC 3048/99 – Art. 7º

A administração do Regime Geral de Previdência Social é
atribuída ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
sendo exercida pelos órgãos e entidades a ele vinculados.

- Ministério do Trabalho Previdência Social

Competência do INSS
Além das demais competências estabelecidas na legislação que lhe é apli
cável, cabe ao INSS:
I - emitir certidão relativa a tempo de contribuição;
II - gerir o Fundo do Regime Geral de Previdência Social;
III - calcular o montante das contribuições referidas no art. 2º desta lei e 
emitir o correspondente documento de arrecadação, com vistas no 
atendimento conclusivo para concessão ou revisão de benefício requerido . 

Lei 11457/07 – Art. 5º

Seguridade Social e RGPS 

Q.08
No que diz respeito à seguridade social, julgue o item a seguir.

De acordo com a CF, a gestão administrativa da seguridade social
deve ser quadripartite, e à luz da legislação previdenciária a
administração do Regime Geral de Previdência Social é atribuída ao
Ministério da Previdência Social e o órgão gestor do fundo do regime
geral é a Receita Federal.

(   ) CERTO                  ( x ) ERRADO

Restabelecer a Qualidade de Segurado 

Q.09
Acerca do RGPS, julgue o item subsequente.

Situação hipotética:
Maria Célia, segurada facultativa do RGPS, recolheu seis contribuições
mensais, devido a problemas financeiros, deixou de recolher as
contribuições durante onze meses. Após melhorar financeiramente,
voltou a contribuir por quatro meses, no 5º mês ela foi acometida por
uma doença que a incapacitou para o trabalho durante trinta e cinco dias.

Nessa situação, embora a doença de Maria Célia exija carência para o
gozo do benefício de auxílio-doença, esta perceberá o benefício devido
ao fato de ter recuperado a qualidade de segurada a partir do
recolhimento de um terço do número de contribuições exigidas para o
gozo do auxílio-doença.

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO
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FUNDAMENTAÇÃO 

DEC 3048/99 – Art. 27- A

Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições
anteriores a essa perda somente serão computadas para
efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da
nova filiação ao Regime Geral de Previdência Social, com, no
mínimo, um terço do número de contribuições exigidas para o
cumprimento da carência definida no art. 29.

Restabelecer a Qualidade de Segurado 

Q.09
Acerca do RGPS, julgue o item subsequente.

Situação hipotética:
Maria Célia, segurada facultativa do RGPS, recolheu seis contribuições
mensais, devido a problemas financeiros, deixou de recolher as
contribuições durante onze meses. Após melhorar financeiramente,
voltou a contribuir por quatro meses, no 5º mês ela foi acometida por
uma doença que a incapacitou para o trabalho durante trinta e cinco dias.

Nessa situação, embora a doença de Maria Célia exija carência para o
gozo do benefício de auxílio-doença, esta perceberá o benefício devido
ao fato de ter recuperado a qualidade de segurada a partir do
recolhimento de um terço do número de contribuições exigidas para o
gozo do auxílio-doença.

(   ) CERTO                  ( x ) ERRADO

Contribuição das Empresas 

Q.10

Julgue o item a seguir, relativo à contribuição das empresas.

A Fundação Prevsorte, entidade fechada de previdência
complementar, financia a previdência social mediante alíquota
de 22,5% sobre a remuneração paga, devida ou creditada a
seus empregados.

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO

FUNDAMENTAÇÃO 

DEC 3048/99 – Art. 201

A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é
de:
§ 6º No caso de banco comercial, banco de investimento, banco de
desenvolvimento, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento
e investimento, sociedade de crédito imobiliário, inclusive associação de
poupança e empréstimo, sociedade corretora, distribuidora de títulos e
valores mobiliários, inclusive bolsa de mercadorias e de valores,
empresa de arrendamento mercantil, cooperativa de crédito, empresa
de seguros privados e de capitalização, agente autônomo de seguros
privados e de crédito e entidade de previdência privada, aberta e
fechada, além das contribuições referidas nos incisos I e II do caput e
nos arts. 202 e 204, é devida a contribuição adicional de 2,5 % sobre a
base de cálculo definida nos incisos I e II do caput. (Redação dada pelo
Decreto nº 3.265, de 1999)
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Contribuição das Empresas 

Q.10

Julgue o item a seguir, relativo à contribuição das empresas.

A Fundação Prevsorte, entidade fechada de previdência
complementar, financia a previdência social mediante alíquota
de 22,5% sobre a remuneração paga, devida ou creditada a
seus empregados.

(   ) CERTO                  ( x ) ERRADO

Salário de Contribuição 

Q.11

No que diz respeito à contribuição dos empregados, dos
trabalhadores avulsos e dos domésticos para a seguridade
social, assinale a opção correta.

Para estas categorias o limite mínimo do salário de
contribuição é o salário mínimo.

SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO ALÍQUOTAS
até R$ 1.399,12 8,0 %

de R$ 1.399,13 até R$ 2.331,88 9,0 %
de R$ 2.331,89 até R$ 4.663,75 11,0 %

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO

FUNDAMENTAÇÃO 

D. 3048/99 Art. 214 §3º

O limite mínimo do
salário-de-contribuição
corresponde:(Redação
dada pelo Decreto nº 3.265,
de 1999)

II - para os segurados
empregado, inclusive o
doméstico, e trabalhador
avulso, ao piso salarial legal ou
normativo da categoria ou,
inexistindo este, ao salário
mínimo, tomado no seu valor
mensal, diário ou horário,
conforme o ajustado e o tempo
de trabalho efetivo durante o
mês.

Salário de Contribuição 

Q.11

No que diz respeito à contribuição dos empregados, dos
trabalhadores avulsos e dos domésticos para a seguridade
social, assinale a opção correta.

Para estas categorias o limite mínimo do salário de
contribuição é o salário mínimo.

SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO ALÍQUOTAS
XXX até R$ 1.399,12 8,0 %

de R$ 1.399,13 até R$ 2.331,88 9,0 %
de R$ 2.331,89 até R$ 4.663,75 11,0 %

(   ) CERTO                  ( x ) ERRADO
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Salário de Contribuição 

Q.12

Acerca do RGPS, julgue o item subsequente.

Situação hipotética:
Magnadja, segurada empregada, com parto em
1º/novembro/14 fez jus ao salário maternidade e recebeu da
empresa por 120 dias.

Nessa situação, em dezembro/2014 a segurada recebeu a
remuneração e a gratificação natalina e a empresa em
jan/2015 compensou o valor do benefício pago e os 04/12
avos referente ao 13 º do salário maternidade.

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO

FUNDAMENTAÇÃO 

D. 3048/99 Art. 94

O salário-maternidade para a segurada empregada consiste
numa renda mensal igual à sua remuneração integral e será
pago pela empresa, efetivando-se a compensação, observado o
disposto no art. 248 da Constituição, quando do recolhimento
das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais
rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa
física que lhe preste serviço, devendo aplicar-se à renda
mensal do benefício o disposto no art. 198.

Art. 214 § 2º

§ 2º O salário-maternidade é considerado salário-de-
contribuição.

Salário de Contribuição 

Q.12

Acerca do RGPS, julgue o item subsequente.

Situação hipotética:
Magnadja, segurada empregada, com parto em
1º/novembro/14 fez jus ao salário maternidade e recebeu da
empresa por 120 dias.

Nessa situação, em dezembro/2014 a segurada recebeu a
remuneração e a gratificação natalina e a empresa em
janeiro/2015 compensou o valor do benefício pago e os 04/12
avos referente ao 13 º do salário maternidade.

(   ) CERTO                  ( x ) ERRADO

Prazo de Recolhimento 

Q.13
No que diz respeito aos prazos de recolhimentos das contribuições
sociais para a seguridade social, assinale a opção correta.

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO

Referente ao fato gerador de
contribuição social do mês de
outubro/2015, os prazos de
recolhimento para a empresa venceu
dia 20 de novembro, a do
empregador doméstico dia 07 de
novembro, a do contribuinte individual
dia 15 de novembro e nos casos em
que tenham recaído em dia sem
expediente bancário, anteciparam.
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FUNDAMENTAÇÃO 

D. 3048/99 Art. 216

Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de
outras importâncias devidas à seguridade social, observado o que a
respeito dispuserem o INSS e a Secretaria da Receita Federal,
obedecem às seguintes normas gerais:

I - a empresa é obrigada a:

a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador
avulso e do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração;

FUNDAMENTAÇÃO 

D. 3048/99 Art. 216

b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea “a” e as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, inclusive adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva, aos
segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a
seu serviço, e sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço,
relativo a serviços que lhe tenham sido prestados por cooperados, por
intermédio de cooperativas de trabalho, até o dia vinte do mês seguinte
àquele a que se referirem as remunerações, bem como as
importâncias retidas na forma do art. 219, até o dia 20 do mês seguinte
àquele da emissão da nota fiscal ou fatura, antecipando-se o
vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não
houver expediente bancário no dia 20;

FUNDAMENTAÇÃO 

D. 3048/99 Art. 216

II - os segurados contribuinte individual, quando exercer atividade
econômica por conta própria ou prestar serviço a pessoa física ou a
outro contribuinte individual, produtor rural pessoa física, missão
diplomática ou repartição consular de carreira estrangeiras, ou quando
tratar-se de brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo
oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, ou ainda, na
hipótese do § 28, e o facultativo estão obrigados a recolher sua
contribuição, por iniciativa própria, até o dia 15 do mês seguinte àquele
a que as contribuições se referirem, prorrogando-se o vencimento
para o dia útil subsequente quando não houver expediente
bancário no dia 15 , facultada a opção prevista no § 15;

FUNDAMENTAÇÃO 

Lei 8213/91 (ATUALIZADA pela  Lei nº 13.146, de 2015)

Art. 30

A arrecadação e o
recolhimento das
contribuições ou de
outras importâncias
devidas à
Seguridade Social
obedecem às
seguintes normas:

(...)
V - o empregador doméstico é obrigado
a arrecadar e a recolher a contribuição
do segurado empregado a seu serviço,
assim como a parcela a seu cargo, até o
dia 7 do mês seguinte ao da
competência; (Redação dada pela Lei
Complementar nº 150, de 2015)
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Prazo de Recolhimento 

Q.13
No que diz respeito aos prazos de recolhimentos das contribuições
sociais para a seguridade social, assinale a opção correta.
Referente ao fato gerador de
contribuição social do mês de
outubro/2015, os prazos de
recolhimento para a empresa venceu
dia 20 de novembro, a do
empregador doméstico dia 07 de
novembro, a do contribuinte individual
dia 15 de novembro e nos casos em
que tenham recaído em dia sem
expediente bancário, anteciparam.

(   ) CERTO                  ( x ) ERRADO

L O A S – Lei 8742/93 

Q.14
Considerando a lei orgânica de assistência Social, assinale a opção
correta.

Na análise do benefício de prestação continuada, no valor de 01
salário mínimo e, que pode ser requerido por pessoa deficiente e o
idoso com 65 anos ou mais. O grupo familiar para verificar a real
necessidade não é o mesmo dos dependentes do regime geral de
previdência social.

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO

FUNDAMENTAÇÃO 

Lei 8742/93 A LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social

Art. 20

O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-
mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65
(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por
sua família.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta
pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na
ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores
tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

L O A S – Lei 8742/93 

Q.14
Considerando a lei orgânica de assistência Social, assinale a opção
correta.

Na análise do benefício de prestação continuada, no valor de 01
salário mínimo e, que pode ser requerido por pessoa deficiente e o
idoso com 65 anos ou mais. O grupo familiar para verificar a real
necessidade não é o mesmo dos dependentes do regime geral de
previdência social.

( x ) CERTO                  (  ) ERRADO
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L O A S – Lei 8742/93 

Q.15
Acerca de acúmulo dos benefícios aos requerentes do benefício de
prestação continuada da assistência social, seguida de uma assertiva a
ser julgada.

Silvio, com 18 anos e portador de deficiência, requereu o benefício de
prestação continuada e seu grupo familiar foi composto de :

- Pai, madrasta, irmão de 20 anos e irmã na condição de estagiária.
- Dos 05 componentes, apenas Silvio recebe o seguro desemprego e a
irmã recebe bolsa/estágio inferior a 01 salário mínimo.
- O benefício no valor de 01 salário mínimo será concedido, porque os
rendimentos recebidos não serão computados como renda mensal
bruta familiar

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO

FUNDAMENTAÇÃO 

Decreto  6214/07 Art. 4º

§ 2º Para fins do disposto no inciso VI do caput, não serão
computados como renda mensal bruta familiar:
I - benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e
temporária;
II - valores oriundos de programas sociais de transferência de
renda;
III - bolsas de estágio curricular;
IV - pensão especial de natureza indenizatória e benefícios de
assistência médica, conforme disposto no art. 5º;
V - rendas de natureza eventual ou sazonal, a serem
regulamentadas em ato conjunto do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do INSS; e
VI - remuneração da pessoa com deficiência na condição de
aprendiz.

FUNDAMENTAÇÃO 

Decreto  6214/07 Art. 5º

O beneficiário não pode acumular o Benefício de Prestação
Continuada com qualquer outro benefício no âmbito da
Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-
desemprego, ressalvados o de assistência médica e a pensão
especial de natureza indenizatória, bem como a remuneração
advinda de contrato de aprendizagem no caso da pessoa com
deficiência, observado o disposto no inciso VI do caput e no §
2º do art. 4º.

L O A S – Lei 8742/93 

Q.15
Acerca de acúmulo dos benefícios aos requerentes do benefício de
prestação continuada da assistência social, seguida de uma assertiva a
ser julgada.

Silvio, com 18 anos e portador de deficiência, requereu o benefício de
prestação continuada e seu grupo familiar foi composto de :

- Pai, madrasta, irmão de 20 anos e irmã na condição de estagiária.
- Dos 05 componentes, apenas Silvio recebe o seguro desemprego e a
irmã recebe bolsa/estágio inferior a 01 salário mínimo.
- O benefício no valor de 01 salário mínimo será concedido, porque os
rendimentos recebidos não serão computados como renda mensal
bruta familiar

(   ) CERTO                  ( x ) ERRADO
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Inscrição e Filiação 

Q.16
Na situação hipotética acerca de enquadramento como segurado da
previdência social, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Ana, trabalhou em um banco por 30 anos e aposentou por tempo de
contribuição, seis meses depois foi eleita como síndica remunerada.
Para ocupar parte do tempo ocioso, concomitantemente, iniciou a
atividade de venda porta a porta de produtos de beleza.
Nessa situação, Ana é obrigatoriamente inscrita e filiada em relação a
cada uma dessas atividades.

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO

FUNDAMENTAÇÃO 

FILIAÇÃO NO CASO DE ATIVIDADES CONCOMITANTES
D. 3048/99 - Art. 9º

§ 13. Aquele que exerce, concomitantemente, mais de uma
atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de
Previdência Social - RGPS é obrigatoriamente filiado em
relação a cada uma dessas atividades, observada, para os
segurados inscritos até 29 de novembro de 1999 e sujeitos a
salário-base, a tabela de transitoriedade de que trata o § 2º
do art. 278-A e, para os segurados inscritos a partir daquela
data, o disposto no inciso III do caput do art. 214.

FUNDAMENTAÇÃO 

INSCRIÇÃO NA HIPÓTESE DE ATIVIDADES 
CONCOMITANTES
D. 3048/99 - Art. 18

§ 3º Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de
uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de
Previdência Social será obrigatoriamente inscrito em relação
a cada uma delas.

Inscrição e Filiação 

Q.16
Na situação hipotética acerca de enquadramento como segurado da
previdência social, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Ana, trabalhou em um banco por 30 anos e aposentou por tempo de
contribuição, seis meses depois foi eleita como síndica remunerada.
Para ocupar parte do tempo ocioso, concomitantemente, iniciou a
atividade de venda porta a porta de produtos de beleza.
Nessa situação, Ana é obrigatoriamente inscrita e filiada em relação a
cada uma dessas atividades.

( x ) CERTO                  (  ) ERRADO
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Auxílio Reclusão 

Q.17
Na situação hipotética acerca de prestações devidas aos dependentes
da previdência social, seguida de uma assertiva a ser julgada.

O benefício auxílio-reclusão previsto para o dependente do segurado,
prescinde da comprovação de baixa renda pelos dependentes.

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO

FUNDAMENTAÇÃO 

DECRETO 3048/99, Art. 116

O auxílio-reclusão será
devido,

nas mesmas condições da pensão
por morte, aos dependentes do
segurado recolhido à prisão,

que NÃO RECEBER remuneração da empresa NEM
ESTIVER em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria
ou de abono de permanência em serviço, desde que o seu
último salário-de-contribuição seja INFERIOR OU IGUAL A
R$ 360,00 ( em 1998).
Baixa renda atualizado para data do edital
SC inferior ou igual a R$ 1.089,72

§ 1º É devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado
quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo
recolhimento à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado.

Auxílio Reclusão 

Q.17
Na situação hipotética acerca de prestações devidas aos dependentes
da previdência social, seguida de uma assertiva a ser julgada.

O benefício auxílio-reclusão previsto para o dependente do segurado,
prescinde da comprovação de baixa renda pelos dependentes.

( x ) CERTO                  (  ) ERRADO

CTC

Q.18
Na situação hipotética acerca de prestações aos segurados da
previdência social, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Foi concedida a aposentadoria especial ao segurado Silvio, com 25
anos de tempo de contribuição, em novembro de 2010. Ele
permaneceu na mesma empresa mas em outra função, em dezembro
de 2015 ingressou no serviço público federal como servidor ocupante
de cargo efetivo e poderá contar com o período contributivo pós
aposentadoria por meio de certidão por tempo de contribuição,
concomitante ou não com o tempo de regime próprio.

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO
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FUNDAMENTAÇÃO 

II - é vedada a contagem de tempo de serviço
público com o de atividade privada, quando
concomitantes;

O tempo de
contribuição ou
de serviço de
que trata esta
Seção será
contado de
acordo com a
legislação
pertinente,
observadas as
normas
seguintes:

I - não será admitida a contagem em dobro ou
em outras condições especiais;

Lei 8213/91
Art. 96 

III - não será contado por um sistema o tempo de
serviço utilizado para concessão de
aposentadoria pelo outro;

IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à
obrigatoriedade de filiação à Previdência Social
só será contado mediante indenização da
contribuição correspondente ao período
respectivo, com acréscimo de juros moratórios de
zero vírgula cinco por cento ao mês, capitalizados
anualmente, e multa de dez por cento.

CTC

Q.18
Na situação hipotética acerca de prestações aos segurados da
previdência social, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Foi concedida a aposentadoria especial ao segurado Silvio, com 25
anos de tempo de contribuição, em novembro de 2010. Ele
permaneceu na mesma empresa mas em outra função, em dezembro
de 2015 ingressou no serviço público federal como servidor ocupante
de cargo efetivo e poderá contar com o período contributivo pós
aposentadoria por meio de certidão por tempo de contribuição,
concomitante ou não com o tempo de regime próprio.

(   ) CERTO                  ( x ) ERRADO

Salário Maternidade 

Q.19
Na situação hipotética acerca de prestações aos segurados da
previdência social, seguida de uma assertiva a ser julgada.

A jovem de 18 anos, considerada atualmente integrante da geração
“nem...nem”, cumpriu um contrato temporário de 90 dias com
remuneração de 01 salário mínimo e desligou-se em outubro/ 2014, em
setembro/2015 deu luz à gêmeos.
Será devido o salário maternidade porque estava na qualidade de
segurada, bem como as 02 cotas de salário família por ser de baixa
renda.

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO

FUNDAMENTAÇÃO 

Lei 8213/91

O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado empregado,
inclusive o doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do
respectivo número de filhos ou equiparados nos termos do § 2º do art.
16 desta Lei, observado o disposto no art. 66.

Durante o período de graça a que se refere o art. 13, a segurada
desempregada fará jus ao recebimento do salário-maternidade nos casos
de demissão antes da gravidez, ou, durante a gestação, nas hipóteses de
dispensa por justa causa ou a pedido, situações em que o benefício será
pago diretamente pela previdência social.

Art. 65 

Art. 97 – Parágrafo único 
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Salário Maternidade 

Q.19
Na situação hipotética acerca de prestações aos segurados da
previdência social, seguida de uma assertiva a ser julgada.

A jovem de 18 anos, considerada atualmente integrante da geração
“nem...nem”, cumpriu um contrato temporário de 90 dias com
remuneração de 01 salário mínimo e desligou-se em outubro/ 2014, em
setembro/2015 deu luz à gêmeos.
Será devido o salário maternidade porque estava na qualidade de
segurada, bem como as 02 cotas de salário família por ser de baixa
renda.

(   ) CERTO                  ( x ) ERRADO

Cálculo de Renda Mensal 

Q.20
De acordo com a Lei 8213/91, no cálculo da renda mensal, responda a
questão a seguir.

Adoméstica contribuiu no primeiro emprego, por 05 meses de Jan/2015
até Maio/2015, iniciou o segundo vínculo como doméstica em
Julho/2015 e seu empregador recolheu até 07/08/2015. Em
Março/2016 a empregada requereu auxílio doença , que foi concedido
no valor do salário –mínimo, por ausência dos salários de contribuição.
A renda mensal deverá ser recalculada, a qualquer tempo, quando da
apresentação da prova dos salários de contribuição.

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO

Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e
qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a
revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia
primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira
prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar
conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito
administrativo.

FUNDAMENTAÇÃO 
Lei 8213/91

PRAZO DECADENCIAL

FUNDAMENTAÇÃO 

Lei 8213/91

Art. 35. Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao
trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a
concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor de
seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será
concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser
recalculada quando da apresentação de prova dos salários de
contribuição. O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado
empregado, inclusive o doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na
proporção do respectivo número de filhos ou
equiparados nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, observado o
disposto no art. 66.
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Cálculo de Renda Mensal 

Q.20
De acordo com a Lei 8213/91, no cálculo da renda mensal, responda a
questão a seguir.

Adoméstica contribuiu no primeiro emprego, por 05 meses de Jan/2015
até Maio/2015, iniciou o segundo vínculo como doméstica em
Julho/2015 e seu empregador recolheu até 07/08/2015. Em
Março/2016 a empregada requereu auxílio doença , que foi concedido
no valor do salário –mínimo, por ausência dos salários de contribuição.
A renda mensal deverá ser recalculada, a qualquer tempo, quando da
apresentação da prova dos salários de contribuição.

(   ) CERTO                  ( x ) ERRADO

Acidente de Trabalho 

Q.21
À luz da Legislação Previdenciária, quanto ao acidente de trabalho,
responda ao item seguinte.

Ao gozar o auxílio doença acidentário do trabalho, o segurado
empregado terá garantido seu contrato de trabalho, pelo prazo máximo
de 12 meses, recebendo ou não o auxílio-acidente .

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO

FUNDAMENTAÇÃO 

Lei 8213/91

Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo
prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho
na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário,
independentemente de percepção de auxílio-acidente.

Acidente de Trabalho 

Q.21
À luz da Legislação Previdenciária, quanto ao acidente de trabalho,
responda ao item seguinte.

Ao gozar o auxílio doença acidentário do trabalho, o segurado
empregado terá garantido seu contrato de trabalho, pelo prazo máximo
de 12 meses, recebendo ou não o auxílio-acidente .

(   ) CERTO                  ( x ) ERRADO
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Dependentes do RGPS 

Q.22
À luz da Lei 8213/91, quanto aos dependentes do RGPS, responda o
item seguinte.

A mãe pensionista do RGPS, deficiente mental, não estará impedida de
receber sua cota individual da pensão por morte por exercer atividade
remunerada como microempreendedora individual .

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO

FUNDAMENTAÇÃO 

Lei 8.213/91, Art. 77, § 6º

O exercício de atividade
remunerada,

NÃO IMPEDE a concessão ou manutenção da parte
individual da pensão do dependente com deficiência
intelectual ou mental ou com deficiência grave.

Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015

INCLUSIVE na condição de
microempreendedor individual,

Dependentes do RGPS 

Q.22
À luz da Lei 8213/91, quanto aos dependentes do RGPS, responda o
item seguinte.

A mãe pensionista do RGPS, deficiente mental, não estará impedida de
receber sua cota individual da pensão por morte por exercer atividade
remunerada como microempreendedora individual .

(   ) CERTO                  ( x ) ERRADO

Benefício por Incapacidade 

Q.23
A Lei 8213/91, dispõe a respeito dos benefícios por incapacidade,
responda o item seguinte.

O retorno à atividade remunerada, pelo segurado em auxílio-doença ou
em aposentadoria por invalidez, sem ressalva acarretará a
cancelamento do benefício, a partir da data do retorno.

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO
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FUNDAMENTAÇÃO 

Lei 8.213/91, Art. 60, § 6º

O SEGURADO que durante o
gozo do auxílio-doença

vier a exercer atividade
que lhe garanta
subsistência

poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à
atividade.

Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015

FUNDAMENTAÇÃO 

Lei 8.213/91, Art. 46

O aposentado por invalidez que
retornar voluntariamente à
atividade terá sua aposentadoria
automaticamente cancelada,

a partir da data do
retorno.

Benefício por Incapacidade 

Q.23
A Lei 8213/91, dispõe a respeito dos benefícios por incapacidade,
responda o item seguinte.

O retorno à atividade remunerada, pelo segurado em auxílio-doença ou
em aposentadoria por invalidez, sem ressalva acarretará o
cancelamento do benefício, a partir da data do retorno.

(   ) CERTO                  ( x ) ERRADO

Dependentes 

Q.24
Quanto aos dependentes do RGPS, responda o item a seguir de
acordo com o plano de benefício da Previdência Social.

A existência de dependente em uma das classes, exclui do direito à
pensão por morte e auxílio-reclusão, os dependentes das outras
classes.

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO
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Lei 8.213/91, Art. 16

São beneficiários
do Regime Geral de
Previdência Social,
na condição de
dependentes do
segurado:

Anterior a alteração
pela Lei 13.146/15
publicada 06/07/2015 e
eficácia a partir de
03/01/2016.

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro
e o filho não emancipado, de qualquer
condição, menor de 21 anos ou inválido ou
que tenha deficiência intelectual ou mental
que o torne absoluta ou relativamente
incapaz, assim declarado judicialmente; (Lei
12.470/11);
II - os pais;
III - o irmão não emancipado, de qualquer
condição, menor de 21 anos ou inválido ou
que tenha deficiência intelectual ou mental
que o torne absoluta ou relativamente
incapaz, assim declarado judicialmente; (Lei
12.470/11).

CLASSES DE DEPENDENTES:

FUNDAMENTAÇÃO 

A existência de
dependente de qualquer
das classes deste artigo

EXCLUI do direito às
prestações os das classes
seguintes.

Lei 8.213/91, Art. 16, § 1º

A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é
presumida e a das demais deve ser comprovada.

Lei 8.213/91, Art. 16, § 4º

FUNDAMENTAÇÃO 

Lei 8.213/91, Art. 16

São beneficiários
do Regime Geral de
Previdência Social,
na condição de
dependentes do
segurado:

Lei 13.146/15 publicada 06/07/2015 e eficácia a partir de 03/01/2016

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro
e o filho não emancipado, de qualquer
condição, menor de 21 anos ou inválido ou
que tenha deficiência intelectual ou mental
ou deficiência grave;
II - os pais;
III - o irmão não emancipado, de qualquer
condição, menor de 21 anos ou inválido ou
que tenha deficiência intelectual ou mental
ou deficiência grave;

CLASSES DE DEPENDENTES:

FUNDAMENTAÇÃO 

Lei 8.213/91, Art. 16

São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de
dependentes do segurado:

ANTES DA LEI 13.146/2015 APÓS A LEI 13.146/2015

I - o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado, de
qualquer condição, menor de 21 anos ou
inválido ou que tenha deficiência
intelectual ou mental que o torne absoluta
ou relativamente incapaz, assim declarado
judicialmente; (Lei 12.470/11);
II - os pais;
III - o irmão não emancipado, de qualquer
condição, menor de 21 anos ou inválido
ou que tenha deficiência intelectual ou
mental que o torne absoluta ou
relativamente incapaz, assim declarado
judicialmente; (Lei 12.470/11).

I - o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho não emancipado,
de qualquer condição, menor de 21 anos
ou inválido ou que tenha deficiência
intelectual ou mental ou deficiência grave;
II - os pais;
III - o irmão não emancipado, de qualquer
condição, menor de 21 anos ou inválido
ou que tenha deficiência intelectual ou
mental ou deficiência grave;
EFICÁCIA A PARTIR DE 03/01/2016

FUNDAMENTAÇÃO 
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Dependentes 

Q.24
Quanto aos dependentes do RGPS, responda o item a seguir de
acordo com o plano de benefício da Previdência Social.

A existência de dependente em uma das classes, exclui do direito à
pensão por morte e auxílio-reclusão, os dependentes das outras
classes.

(   ) CERTO                  ( x ) ERRADO

Salário Maternidade  

Q.25

A percepção do salário maternidade pela segurada, está condicionada
ao afastamento da atividade desempenhada, sob pena de cessação de
benefício.

(   ) CERTO                  (  ) ERRADO

FUNDAMENTAÇÃO 

Lei 8.213/91, Art. 71-C

A percepção do salário-
maternidade, inclusive o
previsto no art. 71-B,

está condicionada ao afastamento
do segurado do trabalho ou da
atividade desempenhada, sob
pena de suspensão do benefício.

FUNDAMENTAÇÃO 

Lei 8.213/91, Art. 71-B

No caso de falecimento da
segurada ou segurado que
fizer jus ao recebimento do
salário-maternidade,

o benefício será pago, por todo o
período ou pelo tempo restante a
que teria direito, ao cônjuge ou
companheiro sobrevivente que
tenha a qualidade de segurado,

EXCETO no caso do falecimento do filho ou de seu
abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário-
maternidade.
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Salário Maternidade  

Q.25

A percepção do salário maternidade pela segurada, está condicionada
ao afastamento da atividade desempenhada, sob pena de cessação de
benefício.

(   ) CERTO                  ( x ) ERRADO
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