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Simulado Exclusivo para Assinantes 

4º Simulado INSS 2019 
 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso do INSS; 

2 – A prova contém 100 itens que abordam conhecimentos cobrados no último edital do concurso do INSS; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca 
organizadora Cespe/Cebraspe, do tipo CERTO ou ERRADO; 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do 
Estratégia Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8h30 às 13h para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – A partir das 14h, os nossos professores iniciarão a Correção da Prova AO VIVO na área do 
aluno APENAS para os alunos assinantes. Eles resolverão todos os itens das questões. Aproveite para 
assisti-la AO VIVO e corrigir os erros. 

8 – A Correção do Simulado é EXCLUSIVA aos alunos assinantes que adquiriram uma das nossas 
Assinaturas Ilimitadas* e será transmitida na área do aluno. 

9 – Apenas os assinantes terão acesso ao Gabarito do Simulado e ao Ranking Classificatório que serão 
divulgados na área do aluno após a correção da prova. 
 

GABARITO - SIMULADO INSS 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO I 
 

EUA e Coreia do Sul decidem encerrar exercícios 

militares 

PEQUIM, 3 MAR (ANSA) – Os Estados Unidos e a 

Coreia do Sul decidiram neste domingo (3) suspender 

exercícios militares em grande escala e os substituir por 

simulações menores. O anúncio ocorre em um momento em 

que o governo de Donald Trump tenta fortalecer os laços com 

a Coreia do Norte. A decisão foi anunciada poucos dias depois 

que o republicano participou de sua segunda cúpula com o 

ditador norte-coreano, Kim Jong-um, no Vietnã, e faz parte 

dos “esforços diplomáticos para alcançar a desnuclearização 

completa da Península Coreana”.    

Os dois países chegaram a um acordo durante um 

telefonema entre o ministro da Defesa sul-coreano, Jeong 

Kyeong-doo, e seu homólogo norte-americano, Patrick 

Shanahan, no último sábado (2).    

De acordo com declaração do Pentágono, os dois 

lados decidiram “concluir a série de exercícios ‘Key Resolve’ e 

‘Foal Eagle'”. E em vez disso, vão realizar “treinamentos de 

manobras e exercícios de comando unidos para manter a 

prontidão militar”, segundo o Ministério da Defesa de Seul. 

Considerado um dos maiores exercícios militares em conjunto, 

o Foal Eagle já gerou a revolta de Pyongyang, enquanto que o 

Key Resolve é acompanhado por um jogo de guerra liderado 

mormente por militares. 

No ano passado, desde que Trump se reuniu com Kim 

pela primeira vez, em Singapura, os EUA e a Coreia do Sul têm 

suspendido diversos exercícios como forma de encorajar o 

Norte.  
Revista Isto é. Disponível em <https://istoe.com.br/eua-e-
coreia-do-sul-decidem-encerrar-exercicios-militares/>. Texto 

adaptado 
 

Assinale a alternativa incorreta de acordo com o texto: 

 

01. Os EUA e a Coreia do Sul decidiram encerrar os 
exercícios militares porque vão substitui-los por 

simulações menores.  
 

02. O fim dos exercícios militares tem como objetivo 

fortalecer os laços com a Coreia do Norte. 
 

03. Os Estados Unidos e a Coreia do Norte decidiram 
concluir a série de exercícios ‘Key Resolve’ e ‘Foal Eagle', 

mas irão manter a prontidão militar. 

 
04. Os exercícios militares que foram encerrados 

geravam revolta e controvérsias não só para o ditador 
norte-coreano, mas também entre os próprios militares. 

 
05. Não é a primeira vez que os Estados Unidos e a Coreia 

do Sul suspendem exercícios militares.  

 

06. Os ministros da Defesa dos Estados Unidos e da 
Coreia do Sul se falaram, por telefone, antes do 

encontro entre Donald Trump e o ditador norte-

coreano, Kim Jong-um.  
 

07. Considerado um dos maiores exercícios militares em 
conjunto, o Foal Eagle já gerou a revolta de Pyongyang, 
enquanto que o Key Resolve é acompanhado por um 
jogo de guerra liderado mormente por militares.  
A substituição da expressão mormente por sobretudo 
manteria a correção gramatical e o sentido do texto. 

 

08. No ano passado, desde que Trump se reuniu com Kim 
pela primeira vez, em Singapura, os EUA e a Coreia do 
Sul têm suspendido diversos exercícios como forma de 
encorajar o Norte.  

O pronome oblíquo “se” poderia ser deslocado para 
após a forma verbal “reuniu”, mantendo-se a correção 

gramatical e o sentido original do texto. 
 

09. Os dois países chegaram a um acordo durante um 
telefonema entre o ministro da Defesa sul-coreano, 
Jeong Kyeong-doo, e seu homólogo norte-americano, 
Patrick Shanahan, no último sábado (2).  

 No fragmento de texto (segundo parágrafo), a 

substituição do substantivo homólogo por opositor 
manteria a correção gramatical, embora o sentido do 

texto fosse alterado. 
 

10. Considerado um dos maiores exercícios militares em 
conjunto, o Foal Eagle já gerou a revolta de Pyongyang, 
enquanto que o Key Resolve é acompanhado por um 
jogo de guerra liderado mormente por militares. 

 No trecho acima, a oração introduzida pela conjunção 

“enquanto” expressa uma ideia de adição em relação à 
anterior. 

 

11. A decisão foi anunciada poucos dias depois que o 
republicano participou de sua segunda cúpula com o 
ditador norte-coreano, Kim Jong-um, no Vietnã, e faz 
parte dos “esforços diplomáticos para alcançar a 
desnuclearização completa da Península Coreana.  

 A vírgula após o termo “Vietnã” poderia ser removida, 

mantendo-se a correção gramatical e o sentido original 
do texto. 

 

12. E em vez disso, vão realizar “treinamentos de 
manobras e exercícios de comando unidos para manter 
a prontidão militar”, segundo o Ministério da Defesa de 
Seul. 

 Deveria ter sido empregada, obrigatoriamente, uma 
vírgula após a conjunção “E” no início do período.  

 

13. A decisão foi anunciada poucos dias depois que o 
republicano participou de sua segunda cúpula com o 
ditador norte-coreano, Kim Jong-um, no Vietnã, e faz 
parte dos “esforços diplomáticos para alcançar a 
desnuclearização completa da Península Coreana”. 

 O segmento “A decisão foi anunciada” poderia ser 

substituído por Anunciou-se a decisão, mantendo-se 
a correção gramatical e o sentido original do texto.  
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14. E em vez disso, vão realizar “treinamentos de 
manobras e exercícios de comando unidos para manter 
a prontidão militar”, segundo o Ministério da Defesa de 
Seul. 

 

 É possível afirmar que o termo unidos esta flexionado 
no masculino plural porque se refere a treinamentos.  

 

15. No ano passado, desde que Trump se reuniu com Kim 
pela primeira vez, em Singapura, os EUA e a Coreia do 
Sul têm suspendido diversos exercícios como forma de 
encorajar o Norte. 

 

 No período acima, o pronome se consiste em uma 

partícula de realce.  
 

16. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul decidiram neste 
domingo (3) suspender exercícios militares em grande 
escala e os substituir por simulações menores. 

 O pronome oblíquo “os” exerce a função de sujeito do 

verbo “substituir”. 
 

17. A decisão foi anunciada poucos dias depois que o 
republicano participou de sua segunda cúpula com o 
ditador norte-coreano, Kim Jong-um, no Vietnã, e faz 
parte dos “esforços diplomáticos para alcançar a 
desnuclearização completa da Península Coreana”. 

 A correção gramatical do fragmento de texto seria 

prejudicada caso fosse acrescentado o acento indicativo 
de crase em alcançar à desnuclearização.  

 

18. Os dois países chegaram a um acordo durante um 
telefonema entre o ministro da Defesa sul-coreano, 
Jeong Kyeong-doo, e seu homólogo norte-americano, 
Patrick Shanahan, no último sábado (2). 

 O trecho sublinhado, poderia ser reescrito, sem prejuízo 
da correção gramatical ou de sentido para o texto, da 

seguinte forma: “Os dois países alcançaram à 
conciliação”.  

 

19. Os vocábulos “série” e “Ministério” são acentuados 

de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica.  
 

20. No ano passado, desde que Trump se reuniu com Kim 
pela primeira vez, em Singapura, os EUA e a Coreia do 
Sul têm suspendido diversos exercícios como forma de 
encorajar o Norte. 

 

 A substituição da locução verbal “têm suspendido” por 
“vem suspendendo” manteria a correção gramatical e 

o sentido original do texto. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

21. Julgue o item que segue, a respeito de lógica 

proposicional. 

A sentença “o crescimento das áreas afetadas pela chuva 
é consequência da falta de investimento em 

infraestrutura nas cidades.” Pode ser representada na 
forma P→Q, sendo P e Q proposições lógicas simples 

convenientemente escolhidas. 

 

22. Julgue o item que se segue, a respeito de lógica 

proposicional. 

A sentença “Quantas horas líquidas Betina estuda por 
dia?” é uma proposição lógica composta. 

 
23. A partir da proposição “Lurdes quer um micro-ondas 

ou Evaldo quer um carro novo” julgue o item a seguir. 

 A negação da proposição apresentada pode é dada por: 

“Lurdes não quer um micro-ondas e Evaldo quer um 

carro novo. 
 

24. José foi ao consultório médico em uma terça-feira. O 
médico disse que ela deveria tomar um comprimido de 

determinado remédio todos os dias, durante 90 dias. 

José começou a tomar o remédio no mesmo dia da 

consulta e cumpriu exatamente o que disse o médico. 

 Diante do enunciado acima julgue o item a seguir: 

 O dia em que José tomou o último comprimido foi em 

um domingo. 
 

25. Dentro de uma gaveta existem 20 fitas verdes, 12 

amarelas e 8 Azul. Jean quer retirar uma fita verde desta 
gaveta, porém, ele não consegue visualizar as fitas. 

Dessa forma, julgue o item a seguir: 

 Para que Jean tire pelo menos uma fita verde desta 

gaveta, ele deve retirar 21 fitas para ter certeza que 
uma dessas fitas será verde. 

 
26. Do ponto de vista da lógica, a proposição “se tem 

CRC, então é contador” é equivalente a “se não é 

contador, então não tem CRC”. 
 

27. A sequência 1, 3, 3, 9, 27, 243... mantém o padrão 
apresentado indefinidamente. 

  Diante da sequência apresentada, julgue o item a 

seguir: 
  O próximo termo dessa sequência será 6.561. 

 
28. Temos a seguinte afirmação “Se Serafim quer 

comprar um carro, então Evaldo lhe dará dinheiro”. 
  Diante da proposição apresentada acima, julgue o item 

a seguir: 

 A negação da proposição será dada por: Serafim quer 

comprar um carro e Evaldo não lhe dará dinheiro. 
 

29. A tabela verdade é utilizada para analisar os valores 

lógicos das proposições compostas. 

 Diante do exposto, julgue o item a seguir: 

 A proposição composta (P ∨ Q) ⇒ R possui  menos de 

12 linhas na tabela verdade. 
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30. O apresentador de um programa de auditório mostra 

no palco três portas, numeradas com 1, 2 e 3, e diz que 

atrás de cada uma delas há um prêmio: uma moto, uma 
televisão e um fogão, não necessariamente nessa 

ordem. O apresentador sorteará uma pessoa do 
auditório, que deve escolher uma das portas e levar o 

seu prêmio. 

Entretanto, se com as informações recebidas do 

apresentador a pessoa puder deduzir que objeto há 

atrás de cada porta, ela ganhará todos os prêmios. 

 As informações do apresentador são: 

- A televisão não está na porta 1.  

- A moto e a televisão não estão em portas com números 
consecutivos. 

 Diante das informações, julgue o item a seguir: 

 A televisão está na porta 3. 

  
ESPAÇO PARA CÁLCULOS E ANOTAÇÕES 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
31. O interesse público pode coincidir com o privado. 

 

32. Com o surgimento do direito administrativo, e a 
positivação de suas normas em carta constitucional foi 

previsto o exercício moderado do poder e jurisdição 
una, conforme o modelo francês produto da revolução. 

 
33. No âmbito do poder de polícia, a autorização pode 

ser formalizada por meio de alvará. 

 
34. O ato administrativo é considerado perfeito quando 

sua criação se encontra adequada aos requisitos 
estabelecidos em nosso ordenamento jurídico. 

 

35. Se uma concessionária de serviço público descumprir 
cláusulas contratuais referentes à concessão e, após o 

devido processo legal, ficar comprovado sua 
inadimplência, ocorre a extinção da concessão por 

encampação. 
 

36. A Administração pública está sujeita a controle 

interno e externo. O controle externo pode ser feito 
tanto pelo poder legislativo, quanto pelo poder 

judicíario, sendo que este pode anular os atos 
administrativos com desvio de finalidade. 

 

37. Levando em consideração a responsabilidade 
objetiva do Estado, a culpa concorrente da vítima não 

influencia na obrigação de indenizar. 
 

38. A lei 8.112/90 e suas alterações garantiram aos 

portadores de deficiência o direito de se inscrever em 
concursos públicos para cargos com atribuições 

compatíveis com a deficiência que portam, reservando 
assim, no mínimo, 20% das vagas oferecidas. 

 
39. Em sede de processo administrativo, o recurso será 

dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se 

não efetuar a análise de mérito, o encaminhará à 
autoridade superior. 

 
40. Será aplicada, no que couber, a lei de improbidade 

administrativa, àquele que, mesmo não sendo agente 

público, se beneficie do ato de improbidade, mesmo que 
de forma indireta. 

 
41. Quando a administração não depende de ordem 

judicial para a praticar um ato administrativo, estamos 
diante do atributo da imperatividade. 

 

42. É defeso ao servidor público atuar como intermediário 
em repartições públicas para tratar de benefício 

assistencial de tio que mora no mesmo ambiente 
domiciliar. 

 

43. O serviço de iluminação pública e transporte coletivo 
são classificados respectivamente em uti universi e uti 
singuli. 
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44. As fundações e as empresas públicas podem vir a 

serem qualificadas como agências executivas. 

 
45. Agente público que extrapola competência delimitada 

em lei incide em desvio de poder. 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

46. As associações só poderão ter suas atividades 
suspensas ou compulsoriamente dissolvidas por decisão 

judicial, exigindo-se, no segundo caso, o trânsito em 

julgado. 
 

47. Muito embora o texto constitucional afirme que 
ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante, o ordenamento jurídico 

brasileiro admite a pena de morte.  
 

48. Aos autores de inventos industriais a lei assegura o 
privilégio temporário para sua utilização, bem como 

proteção às criações industriais, à propriedade das 
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos 

distintivos.  

 
49. O texto constitucional proíbe que haja distinção entre 

o trabalho manual e intelectual. Em sentido semelhante, 
também resguarda a igualdade de direitos entre o 

trabalhador avulso e o com vínculo empregatício 

permanente. 
 

50. É vedada a proteção do mercado de trabalho para 
determinado grupo social mediante incentivos 

específicos sob pena de violação da isonomia entre 

existente entre os profissionais.  
 

51. O trabalhador rural tem como direito, 
excepcionalmente, participação na gestão da empresa.  

 
52. A redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio 

de normas de saúde, segurança e assistência social é 

um direito dos trabalhadores urbanos e rurais. 
 

53. Os Territórios Federais poderão ter símbolos próprios. 
 

54. Para que possa concorrer a outros cargos, o 

Governador do Distrito Federal deverá renunciar ao 
respectivo mandato até seis meses antes das eleições. 

 
55. A Constituição Federal admite em algumas hipóteses 

a cassação dos direitos políticos. 
  

56. Uma vez que a Constituição Federal estabelece que 

o princípio da publicidade deve ser observado por toda 
a administração pública, a ação de impugnação de 

mandato tramitará de modo a dar ampla publicidade a 
cada fase do processo.  

 

57. Na forma da lei, é condição de elegibilidade o 
domicílio eleitoral na circunscrição, mas não a 

nacionalidade brasileira.  
 

58. Caso o cargo seja declarado desnecessário, o servidor 

estável será exonerado, sendo lhe garantido 

indenização proporcional ao tempo de serviço. 
 

59. O direito de greve dos servidores públicos será 
exercido nos termos e nos limites definidos em lei 

complementar. 
 

60. O tempo de serviço correspondente será contado 

para efeito de disponibilidade, bem como o tempo de 
contribuição, inclusive municipal, será contado para 

efeito de aposentadoria. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

61. Segundo entendimento do STF, o princípio da 
irredutibilidade do valor dos benefícios visa proteger o 

valor nominal dos benefícios previdenciários, e não o 

seu valor real. 
 

62. Apesar do caráter democrático da administração da 
seguridade social, de sua gestão não participam os 

aposentados. 

 
63. A organização da Seguridade Social deverá ser 

democrática, descentralizada e quadripartite, com 
participação dos trabalhadores, empregadores, 

aposentados e governo em órgãos colegiados. 
 

64. Não serão consideradas a inscrição post mortem 

(após a morte do segurado) de segurado facultativo e 
do contribuinte individual. 

 
65. Para o dependente, apenas ocorrerá a sua inscrição 

quando houver requerimento administrativo de 

benefício previdenciário, podendo o segurado, se assim 
desejar, inscrever previamente seu dependente. 

 
66. A filiação na qualidade de segurado facultativo 

representa ato volitivo, ou seja, de vontade própria, 

gerando efeito somente a partir da inscrição e do 
primeiro recolhimento, não podendo retroagir. Contudo, 

será permitido, em qualquer caso, o pagamento de 
contribuições relativas a competências anteriores à data 

da inscrição, devidamente acrescidos de juros 
moratórios. 

 

67. Joselito, estrangeiro domiciliado no Brasil, foi 
contratado, também no Brasil, para trabalhar como 

empregado em empresa domiciliada no exterior. Tal 
empresa possui a maioria do capital votante 

pertencente a empresa constituída sob as leis 

brasileiras, com sede e administração no Brasil e cujo 
controle efetivo está, em caráter permanente, sob a 

titularidade de pessoas físicas domiciliadas e residentes 
no Brasil. Neste caso, Joselito será segurado obrigatório 

do RGPS, na qualidade de empregado. 
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68. Abelardo, brasileiro civil, trabalha para a União na 

Organização das Nações Unidas – ONU, em Nova 

Iorque, sendo lá domiciliado e tendo sido lá contratado. 
Sabendo que o Brasil é membro efetivo da ONU e que 

Abelardo não é amparado por regime próprio de 
previdência social, nem tampouco por qualquer regime 

do país do domicílio, podemos afirmar que Abelardo 
deverá filiar-se obrigatoriamente ao RGPS no Brasil, 

como segurado Contribuinte Individual. 
 

69. Considera-se segurado obrigatório do RGPS, na 

qualidade de contribuinte individual, o diretor de 
empresa urbana ou rural, que, participando ou não do 

risco econômico do empreendimento, seja contratado 
ou promovido para cargo de direção de sociedade 

anônima, mantendo as características inerentes à 

relação de emprego. 
 

70. Anastácia presta serviços de forma subordinada, 
onerosa, pessoal e de finalidade não lucrativa à família, 

no âmbito residencial desta entidade familiar, dois dias 

por semana, toda terça-feira e quinta-feira. Neste caso, 
é correto afirmar que Anastácia deverá filiar-se 

obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social 
– RGPS, na qualidade de contribuinte individual. 

 

71. Considera-se trabalhador avulso aquele que, 

sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana 

ou rural, a diversas empresas, sem vínculo 
empregatício, necessariamente com a intermediação 

obrigatória do órgão gestor de mão-de-obra. 
 

72. Não descaracteriza a condição de segurado especial  
a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, da totalidade de imóvel rural cuja 

área, contínua ou descontínua, não seja superior a 
quatro módulos fiscais, desde que outorgante e 

outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 
individualmente ou em regime de economia familiar. 

 

73. Não é segurado especial o membro de grupo familiar 

que possuir outra fonte de rendimento decorrente de 

exercício de mandato de vereador do município onde 
desenvolve a atividade rural, ou de dirigente de 

cooperativa rural constituída exclusivamente por 
segurados especiais, devendo, neste caso, efetuar o 

recolhimento da contribuição devida em relação ao 

exercício de tal atividade. 
 

74. São segurados obrigatórios do RGPS, na qualidade de 
contribuinte individual, o associado eleito para cargo de 

direção em cooperativa, associação ou entidade de 
qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou 

administrador eleito para exercer atividade de direção 

condominial, caso recebam remuneração indireta ou em 
forma de utilidades. 

 

75. Considera-se contribuinte individual o segurado 

recolhido à prisão sob regime fechado que, nesta 
condição, preste serviço, fora da unidade penal, a 

diversas empresas, sem intermediação da organização 

carcerária. 

76. Os órgãos e entidades da administração pública, 

sejam da administração direta, indireta ou fundacional, 

são consideradas equiparadas a empresas perante a 
Previdência Social, devendo cumprir as obrigações 

previdenciárias previstas em lei. 
 

77. A contribuição da União é constituída de recursos 
adicionais do Orçamento Fiscal, fixados 

obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual. As 

receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios destinadas à seguridade social constarão dos 

respectivos orçamentos, não integrando o orçamento 
da União. Outrossim, a União é responsável pela 

cobertura de eventuais insuficiências financeiras da 

Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento 
de benefícios de prestação continuada da Previdência 

Social, na forma da Lei Orçamentária Anual. 
 

78. Considera-se salário de contribuição para os 
segurados obrigatórios do RGPS a remuneração 

auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a 

totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou 
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados 

a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, 
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma 

de utilidades e os adiantamentos decorrentes de 

reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente 
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador 

ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do 
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de 

trabalho ou sentença normativa, observados os limites 
mínimo e máximo. 

 

79. Caberá à entidade promotora do evento a 
responsabilidade de efetuar o desconto de cinco por 

cento da receita bruta decorrente do espetáculo 
desportivo de que participe, no território nacional, a 

associação desportiva que mantém equipe de futebol 

profissional. Deverá, também, efetuar o respectivo 
recolhimento até o dia 20 do mês seguinte à realização 

do evento. 
 

80. Segundo o STJ, os valores decorrentes da hora 

repouso alimentação possuem natureza indenizatória, 
motivo pelo qual não deve integrar a base de cálculo 

das contribuições previdenciárias. 
 

81. Não integra o salário de contribuição o valor relativo 
à assistência prestada por serviço médico ou 

odontológico, próprio da empresa ou por ela 

conveniado, inclusive o reembolso de despesas com 
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, 

órteses, despesas médico-hospitalares e outras 
similares, desde que não abranja a totalidade de 

empregados e dirigente da empresa. 
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82. O condômino da unidade imobiliária cuja contratação 

da reforma não envolva cessão de mão de obra, é 

solidário com o construtor, e este e aquele com a 
subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para 

com a seguridade social, ressalvado o seu direito 
regressivo contra o executor ou contratante da obra e 

admitida a retenção de importância a este devida para 
garantia do cumprimento dessas obrigações, não se 

aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem. 

 
83. O companheiro ou a companheira do mesmo sexo de 

segurado inscrito no RGPS integra o rol dos 
dependentes e, desde que comprovada a união estável 

e a respectiva dependência econômica, concorre com os 

dependentes preferenciais (dependentes de 1ª Classe), 
para fins de recebimento de pensão por morte e de 

auxílio-reclusão. 
 

84. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a 
carência exigida, será devida ao segurado Ismael, 

mesmo não estando o segurado em gozo de auxílio-

doença, por ter sido considerado temporariamente 
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 
paga enquanto permanecer nesta condição. 

 

85. A doença ou lesão de que o segurado já era portador 
ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não 

lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo 
quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. 
 

86. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

independentemente de carência, ficar incapacitado 
temporariamente para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual, por motivo de doença ou acidente. 
 

87. Se concedido novo benefício decorrente da mesma 

ou de outra doença dentro de sessenta dias contados 
da cessação do benefício anterior, a empresa fica 

desobrigada do pagamento relativo aos quinze 
primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o 

benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, 

se for o caso. 
 

88. Irineu é casado com Adelaide, segurada empregada 
do RGPS. Caso Adelaide venha a falecer durante o parto 

e o bebê sobreviva, Irineu, independentemente de ser 
segurado, terá direito ao recebimento do salário 

maternidade por 120 dias. Caso o bebê também venha 

a falecer ou seja abandonado por Irineu,  o benefício de 
salário-maternidade não será pago. 

 
89. A Constituição Federal de 1934 inovou a ordem 

constitucional brasileira no que se refere à fonte do 

custeio previdenciário, que passou a ser tríplice, 
provinda de contribuições do Estado, do trabalhador e 

do empregador.  
 

 

90. O Benefício de Prestação Continuada − BPC, garante 

um salário mínimo mensal a pessoa idosa com 65 anos 

ou mais, e a pessoa com deficiência que comprovem 
não dispor de meios para prover a manutenção de sua 

vida, e tampouco tê-la provida pela própria família. 
Contudo, caso a pessoa com deficiência seja contratado 

como aprendiz, acarretará a suspensão imediata do 
benefício, sendo reativada após o término do contrato 

de aprendizagem. 

 
INFORMÁTICA 

 
91. Uma intranet é basicamente um aplicativo da Web 

exposto a um ambiente hostil da mesma maneira que o 
site corporativo e, portanto, é vulnerável ao mesmo 

escopo de ameaças. O fato de ser destinado a 

funcionários e partes confiáveis não os protege de 
ataques de hackers, vírus e spam. 

 
92. Uma intranet não pode ser acessada por pessoas fora 

de sua organização - ou, mais especificamente, por 
pessoas do outro lado do seu firewall, a menos que seu 

firewall seja especificamente configurado para permitir 

acesso externo. Assim, uma intranet pode ser vista por 
pessoas dentro de sua organização, mas não por 

pessoas de fora. 
 

93. O sistema de controle de acesso é considerado o elo 

mais fraco dentro de uma intranet. O uso de senhas 
fracas e de uma autenticação em dois fatores pode 

prejudicar o correto funcionamento da rede. 
 

LibreOffice é um pacote de produtividade de escritórios 

totalmente funcional e disponível gratuitamente. Seu 
formato de arquivo nativo é o OpenDocument (ODF), 

um padrão de formato aberto que está sendo adotado, 
por governos do mundo inteiro, como um formato 

necessário para a publicação e aceitação de 
documentos. O LibreOffice também pode abrir e salvar 

documentos em muitos outros formatos, incluindo 

aqueles utilizados por várias versões do Microsoft Office. 
Sobre os componentes do LibreOffice julgue o item 

subsequente: 
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94. Você pode utilizar o ícone descriminado da imagem 

acima para exportar seu documento para PDF. Se 

desejar personalizar a saída do arquivo PDF, 
controlando a resolução, qual folha inicial a ser 

mostrada, marca d'água, se vai utilizar uma senha para 
o arquivo ou não, etc., deve-se utilizar a seguinte 

sequência de passos: menu Arquivo (File) → Exportar 
como PDF. 

 

Sobre o Windows 10 e seus aplicativos, julgue os itens 
abaixo: 

 
95. A lista de controle de acesso (ACL) em um ambiente 

do Windows AD pode ser personalizada para exigir que 

alguns fatores que impedem que a senha seja quebrada 
sejam usados na configuração inicial de uma senha, o 

que tornará a senha forte. Essa senha, depois de criada 
pode ser alterada livremente pelo usuário, por exemplo, 

o usuário Rosenvaldo Telésforo Junior poderia definir 
como sua senha: “12345senha”. 

 

96. O Windows 10 manteve das versões anteriores dois 
recursos importantes em seus próprios atalhos de 

teclado, quais sejam: reposicionar janelas e áreas de 
trabalho virtuais. 

 

97. O Windows 10 apresenta as áreas de trabalho 
virtuais, um modo de criar várias áreas de trabalho 

paradas. Você pode alinhar um conjunto de janelas e 
programas em uma área de trabalho, por exemplo, e 

então trocar para uma segunda área de trabalho para 
colocar janelas em um conjunto separado. 

 

Um sistema de correio eletrônico via Intranet, permite 
que as pessoas de uma rede enviem mensagens umas 

às outras. Por esta razão, esta é uma das ferramentas 
de maior uso nas empresas modernas. A respeito de 

correio eletrônico analise a afirmação abaixo: 

 
98. O correio eletrônico permite que um endereço web 

qualificado represente vários endereços de e-mail 
diferentes. Isso é chamado de lista de distribuição. 

 

Sobre noções básicas de segurança e proteção julgue 
os itens a seguir: 

 
99. Spyware é um tipo de vírus que pode ser classificado 

em Keylogger, Screenlogger e Adware. 
 

100. Worms (vermes) são notadamente responsáveis por 

consumir muitos recursos, devido à grande quantidade 
de cópias de si mesmo que costumam propagar e, como 

consequência, podem afetar o desempenho de redes e 
a utilização de computadores. 
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Preencha o Gabarito! 
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Não é assinante? 
Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe 

gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no banner! 
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