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Simulado Exclusivo para Assinantes 
1º Simulado p/ INSS  

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 
 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO 
 

 

1 – Este simulado conta com 100 questões com conteúdos do último edital do concurso do INSS; 

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

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

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

5 – A partir das 14h, os nossos professores iniciarão a Correção da Prova AO VIVO. Eles resolverão 
todos os itens das questões. Aproveite para assisti-la AO VIVO e corrigir os erros. 

6 – 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. 

 
 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK –  https://estr.news/Simulado-INSS-001  
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PORTUGUÊS 

 

TEXTO I 
 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta 

quinta-feira (28), por unanimidade, que é constitucional o 

sacrifício de animais em cultos religiosos. O caso chegou ao 

Supremo em um recurso do Ministério Público do Rio Grande do 

Sul contra uma decisão do Tribunal de Justiça gaúcho que 5 
autorizou a prática em relação a religiões de matriz africana, 

desde que sem excessos e crueldade. 

O julgamento do caso começou em agosto do ano 

passado. O relator, ministro Marco Aurélio Mello votou a favor 

do sacrifício dos animais nos rituais de todas as religiões, não 10 
apenas as de matriz africana. Todos os ministros seguiram o 

mesmo entendimento. Na ocasião, entretanto, Marco Aurélio 

condicionou o abate ao consumo da carne do animal, enquanto 

os demais não.  

O ministro Alexandre de Moraes pediu vista na 15 
oportunidade e o julgamento foi retomado nesta quinta-feira. 

Em seu voto, Moraes disse que a questão foi colocada de 

maneira “preconceituosa” pelo Ministério Público estadual, autor 

da ação, e pelos amigos da Corte, instituições que participaram 

das discussões no Supremo. Moraes afirmou que houve 20 
confusão de rituais religiosos de sacrifício com práticas de magia 

negra, nos quais os animais seriam maltratados. “O ritual não 

pratica crueldade. Não pratica maus tratos. Várias fotos, 

argumentos citados por alguns amici curie (amigos da Corte), 

com fotos de animais mortos e jogados em estradas e viadutos, 25 
não têm nenhuma relação com o Candomblé e demais religiões 

de matriz africana. Houve uma confusão, comparando eventos 

que se denomina popularmente de magia negra com religiões 

tradicionais no Brasil de matriz africana”, afirmou o ministro. 

De acordo com Moraes, essa interpretação 30 
“preconceituosa” da prática estava levando à interdição de 

terreiros de Candomblé por autoridades administrativas e 

sanitárias. O ministro afirmou ainda que impedir a prática seria 

“manifestar claramente a interferência na liberdade religiosa". 

"A oferenda dos alimentos, inclusive com a sacralização dos 35 
animais, faz parte indispensável da ritualística das religiões de 

matriz africana”, afirmou Moraes. O ministro também votou 

para estender a permissão a rituais de todas as religiões, mas 

não condicionou a prática ao consumo da carne do animal. 

Os ministros Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, 40 
Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia 

e o presidente Dias Toffoli também votaram para autorizar a 

prática e reconhecer o direito de todas as religiões em sacrificar 

animais em cultos. Celso de Mello não estava presente à sessão. 

Para o ministro Luís Roberto Barroso, há 45 
desconhecimento sobre como são conduzidos os rituais nas 

religiões de matriz africana. “Não se trata de sacrifício ou de 

sacralização para fins de entretenimento, mas sim para fins 

exercício de um direito fundamental que é a liberdade religiosa. 

Não existe tratamento cruel desses animais. Pelo contrário. A 50 

sacralização deve ser conduzida sem o sofrimento inútil do 

animal”, disse Barroso. 

 “Me parece evidente que, quando se trata do 

sacrifício de animais nesses cultos afros, isso faz parte da liturgia 

e está constitucionalmente protegido”, afirmou Lewandowski. 55 
A decisão foi tomada em um recurso com 

repercussão geral e deverá ser aplicada por todos os tribunais 

e juízes do país em casos semelhantes. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/03/28/stf-
decide-que-e-constitucional-sacrificar-animais-em-cultos-

religiosos.ghtml 

 

Com referência aos sentidos do texto precedente e às 
estruturas linguísticas nele empregadas, julgue o item a 

seguir. 

 
01. De acordo com o texto, o Supremo Tribunal Federal 

(STF) prolatou decisão unânime cujo teor é de que é 
constitucional o sacrifício de animais em cultos 

religiosos, desde que sem excessos e crueldade. 
 

02. Depreende-se do texto que o entendimento do 

Ministério Público do Rio Grande do Sul quanto ao 
sacrifício de animais vai ao encontro do que decidiram 

os ministros do Supremo Tribunal Federal. 
 

03. Infere-se do texto que o STF ratificou o julgado do 

Tribunal de Justiça, cuja decisão foi tomada em um 
recurso com repercussão geral. 

 
04. Segundo a decisão consensual de todos os ministros 

integrantes do STF, todas as religiões podem sacrificar 
animais, inclusive as que não sejam de matriz africana.  

 

05. Embora os ministros tenham sido unânimes em 
permitir a prática e reconhecer o direito de todas as 

religiões em sacrificar animais em cultos, não foram 
unânimes quanto às circunstâncias do abate.  

 

06. Infere-se das ideias atribuídas ao ministro Alexandre 
de Moraes que o recurso do Ministério Público do Rio 

Grande do Sul relacionou de forma equivocada e 
preconceituosa o Candomblé a rituais de magia negra. 

 

07. De acordo com as ideias do texto, o direito de 
sacrificar animais presume ausência de crueldade e não 

se estende a animais domésticos como cães e gatos. 
 

08. Manteria a correção gramatical o deslocamento da 
partícula “Me”, em “Me parece evidente” (Linha 53) para 

após o verbo – “Parece-me evidente”.  

 
09. Manteria a correção e a coerência do texto a 

substituição de “todas as religiões” (Linha 10) por 
“qualquer religião” ou “toda religião”. 

 

10. A partícula “as” em “as de matriz africana” (Linha 11) 
é morfologicamente classificada como um artigo 

definido diante de uma palavra que está implícita, mas 
se presume no contexto: religiões.  
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11. A vírgula que precede a palavra “quando” (Linha 53) 

poderia ser suprimida, sem prejuízo gramatical… 

 
12. A locução “desde que” (Linha 7) introduz uma ideia 

de condição.  
 

13. No contexto em que foi empregado, o vocábulo 
“ainda” (Linha 33) tem sentido de “além disso”.  

 

14. No sexto parágrafo, a palavra “para”, em todas as 
suas ocorrências, introduz sentido de finalidade. 

 
15. Considerando as relações coesivas internas do texto, 

o segmento “a prática” (Linha 6) refere-se aos cultos 

religiosos. 
 

TEXTO II 
 

Previdência Social: Japão. 
 
Diferente dos países que já estão prevendo uma data 

futura em que a população idosa será maior do que a população 

jovem, o Japão já está nesta situação há algum tempo e agora 

estão lutando contra o tempo para minimizar os impactos de ter 

muita gente recebendo aposentadoria e pouca gente 5 
contribuindo.  

Os estudos estatísticos demonstram que a população 

vem envelhecendo muito rápido e não tem havido reposição em 

igual proporção no número de natalidade que contrabalancearia 

o volume financeiro que deverá ser necessário ao governo para 10 
honrar a assistência social de seus cidadãos. 

Nesse sentido, o governo tem investido tempo e 

capital em diversos estudos a fim de desenvolver um modelo 

que se adeque ao padrão demográfico do país da melhor forma 

e não cause um esforço maior à população na forma de 15 
impostos para financiar o benefício social. 

 
A respeito de aspectos linguísticos e semânticos do texto 

I, julgue o item a seguir. 
 

16. Infere-se do texto que há países em que a população 
idosa não superou numericamente a população jovem. 

 

17. O vocábulo “rápido” (Linha 8) possui valor adverbial.  
 

18. As locuções “tem havido” (Linha 8) e “tem investido” 
(Linha 12) expressam processos que tiveram início no 

passado e perduram até o momento presente. 

 
19. O termo “reposição” (Linha 8) exerce função de 

complemento verbal na oração em que ocorre. 
 

20. A forma verbal “contrabalancearia” (Linha 9) indica, 

no contexto, uma ação apresentada como não 
consumada, incerta. 

 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
Considerando que as proposições lógicas sejam 

representadas por letras maiúsculas e utilizando os 

conectivos lógicos usuais, julgue o item a seguir a 
respeito de lógica proposicional. 

 
21. A sentença “Constitui objetivo da seguridade social 

manter o caráter democrático e descentralizado da 
administração” é uma proposição composta e pode ser 
corretamente representada pela expressão P∧Q, em 

que P e Q sejam proposições convenientemente 

escolhidas.  
 

Tendo como referência a proposição P: “Se Daniela vende 
camisetas, então o exercício dessa atividade a torna 

filiada ao sistema de Previdência” e considerando 
apenas os aspectos dessa sentença atinentes à lógica, 

julgue os três itens subsequentes. 

 
22. De acordo com a proposição P, “Daniela vender 

camisetas é condição suficiente para que o exercício 
dessa atividade a torne filiada ao sistema de 

Previdência”.  

 
23. A quantidade mínima de linhas necessárias na tabela-

verdade para representar todas as combinações 
possíveis para os valores lógicos das proposições 

simples que compõem a proposição P é superior a 5.  
  

24. Supondo-se que as proposições P e “Daniela vende 

camisetas” sejam verdadeiras, é correto concluir que 
não será verdadeira a proposição “o exercício dessa 

atividade a torna filiada ao sistema de Previdência”.  
 
Considerando que os símbolos ∨, ∧, ¬, ↔ e → 

representam os conectivos lógicos “ou”, “e”, “não”, “se 
e somente se” e “se... então...”, respectivamente e que 

A, B, C, D e E sejam proposições simples distintas, 

julgue os dois itens subsequentes. 
 
25. A proposição[(¬A)→B]∨[(¬B)∧(¬A)] é uma 

tautologia, ou seja, ela é sempre verdadeira 
independentemente dos valores lógicos de A e B.  

 
26. A proposição {[(A∧B)↔(C∨D)]→[E∨(¬E)]} é uma 

tautologia, ou seja, ela é sempre verdadeira 

independentemente dos valores lógicos de A, B, C, D e 

E.  
 

A rede de atendimento do INSS é composta por três 
canais de acesso disponibilizados à população: unidades 

de atendimento fixas, centrais de atendimento 
telefônico e portal do INSS na internet.  

 

Suponha que, ao longo do mês de março de 2019, 10.200 
usuários de todo o Brasil recorreram a pelo menos uma 

das três formas de atendimento citadas e que alguns 
deles recorreram a mais de um dos canais de acesso 

disponibilizados ao longo do referido mês. Além disso, 

considere que: 
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• 1.800 recorreram somente às unidades de 
atendimentos fixas e centrais de atendimento 

telefônico. 
 

• 1.800 recorreram às centrais de atendimento 

telefônico e portal do INSS na internet. 

 

• 2.300 recorreram às unidades de atendimento 
fixas e portal do INSS na internet. 

 

• 900 recorreram apenas às centrais de 
atendimento telefônico. 

 

• 6.300 recorreram ao portal do INSS na internet. 

 

• 800 recorreram aos três canais de acesso 
disponibilizados à população. 

 
Com base na situação hipotética apresentada, julgue os 

quatro itens seguintes. 
 

27. Exatamente 1.200 usuários recorreram apenas às 

unidades de atendimento fixas.  
 

28. Dentre os usuários que recorreram ao portal do INSS 
na internet é correto afirmar que mais de 50% deles 

aderiram apenas a esse canal.   

 
29. O número de usuários que recorreram às centrais de 

atendimento telefônico superou em 50% o número de 
usuários que recorreram apenas ao portal do INSS na 

internet.  

 
30. Seja A o conjunto dos funcionários que recorreram às 

unidades de atendimento fixas, B o conjunto dos 
usuários que recorreram às centrais de atendimento 

telefônico e C o conjunto dos usuários que recorreram 
ao portal do INSS na internet. Dessa forma é correto 
afirmar que o conjunto [A ∩ B] ∪ [C \ B] possui menos 

de 7.000 elementos. 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
A respeito do regime jurídico-administrativo e da 

organização administrativa, julgue os itens seguintes. 
 

31. Situação hipotética: um prefeito municipal 
determinou que todas as secretarias municipais 

veiculassem, na publicidade institucional, o seu slogan 

de campanha, juntamente com a sua foto e uma 
mensagem de agradecimento à população. 

 Assertiva: esta situação configura violação ao princípio 

da publicidade, uma vez que as campanhas oficiais 
somente devem ter caráter educativo, informativo ou de 

orientação social. 
 

32. A criação de subsidiárias das entidades 

administrativas depende de autorização legislativa, que 
poderá constar genericamente na lei que criar ou 

autorizar a criação da entidade. 

33. As sociedades de economia mista submetem-se ao 

regime próprio das empresas privadas, motivo pelo 

qual, em regra, estão desobrigadas do dever de licitar. 
 

Em relação aos poderes e aos atos administrativos, julgue 
os itens seguintes. 

 
34. A necessidade de conceder o contraditório e ampla 

defesa fulmina a autoexecutoriedade dos atos 

administrativos praticados no exercício do poder de 
polícia. 

 
35. A anulação de ato administrativo gera efeitos 

retroativos, desconstituindo, em regra, os efeitos do ato 

viciado desde a sua origem. 
 

36. Os atos administrativos compostos são formados pela 
conjugação de vontade de dois ou mais órgãos, que 

combinam esforços na formação de um único ato 
administrativo. 

 

37. Os atos administrativos ordinatórios, tais como as 
ordens de serviço, são atos editados no âmbito do poder 

hierárquico, destinando-se a disciplinar e padronizar a 
atuação dos agentes públicos subordinados à 

autoridade que editou o ato. 

 
38. O poder disciplinar consiste na imposição de sanções 

aos servidores públicos e também aos particulares 
sujeitos à disciplina interna da administração, como um 

motorista que exceda o limite de velocidade em uma via 
pública. 

 

A respeito das normas constitucionais e legais sobre o 
direito administrativo, julgue as assertivas abaixo.  

 
39. Em virtude do princípio na isonomia, é vedada, na 

prestação de serviços públicos, a instituição de tarifas 

diferenciadas em função das características técnicas e 
dos custos específicos provenientes do atendimento aos 

distintos segmentos de usuários. 
 

40. A Constituição Federal assegura aos servidores 

públicos o exercício do direito de greve, motivo pelo 
qual o poder público não poderá descontar a 

remuneração dos servidores, pelos dias paralisados, 
quando a greve for considerada lícita. 

 
41. O ato de improbidade que importa enriquecimento 

ilícito depende, sempre, de conduta dolosa para a sua 

configuração. 
 

42. Situação hipotética: um detento foi atingido por 
disparo de arma de fogo realizado por um terceiro que 

realizava visita a outro detento. Após a apuração dos 

fatos, restou comprovado que a administração 
carcerária realizou a revista, mas não encontrou o 

armamento, pois ele estava bem escondido.  
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Assertiva: nesse caso, ainda que não seja demonstrada 

a omissão culposa dos agentes públicos, o Estado 

poderá ser responsabilizado civilmente a reparar o dano 
causado ao atingido ou à sua família. 

 
43. Segundo a legislação de processo administrativo, é 

direito do administrado fazer-se assistir, 
facultativamente, por advogado, exceto quando, por 

força de lei, tal representação seja obrigatória. 

 
Um servidor cometeu infração disciplinar sujeita punível 

com suspensão, sendo que a autoridade competente 
entendeu, preliminarmente, que deveria impor um 

prazo de suspensão superior a 30 dias. Com base nessa 

situação hipotética, julgue os itens abaixo: 
 

44. A ação disciplinar prescreverá no prazo de dois anos, 
a contar da data em que o fato se tornou conhecido. 

 
45. A apuração do fato poderá ocorrer mediante 

sindicância, que é o procedimento cabível para 

aplicação das penas de advertência e de suspensão, 
sem necessidade de instaurar processo administrativo 

disciplinar para a consumação da pena que a autoridade 
entendia que deveria aplicar. 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

46.  Situação hipotética: José foi preso em flagrante 
delito em operação policial que buscava desmantelar 

organização criminosa responsável por fraudar a 
concessão de benefícios previdenciários.  

Assertiva: Por ter sido preso em flagrante delito, José 

não poderá impetrar habeas corpus sem a 
representação por um advogado.  

 

47.  Situação hipotética: Arnold, belga, vem ao Brasil 
em lua-de-mel com sua esposa Afrodite, alemã. 

Afrodite, que estava grávida, inesperadamente dá à luz 
ao seu filho Mathews, que nasce em território brasileiro. 

Assertiva: Embora seus pais sejam estrangeiros, 

Mathews será brasileiro nato.  
 

48. Não viola o princípio da igualdade a lei federal que 

estabelece política de cotas raciais em concursos 
público, sendo vedada a adoção de critérios de 

heteroidentificação.  
 

49. A privação de direitos políticos poderá ocorrer em 

virtude da recusa em cumprir obrigação legal a todos 
imposta e prestação alternativa fixada em lei. Esse 

dispositivo constitucional, que consagra a “escusa de 
consciência”, é norma de eficácia contida.  

 
50. Segundo o STF, a exigência de diploma como 

requisito para o exercício da profissão de jornalista é 

restrição legítima à liberdade profissional.  
 

 

51. O requerimento judicial de benefício previdenciário 

independe de qualquer procedimento administrativo 

prévio, uma vez que não há jurisdição condicionada no 
ordenamento jurídico brasileiro.  

 
52. Ao proibir a prisão civil do depositário infiel, a 

Convenção Americana de Direitos Humanos revogou 
dispositivo constitucional que a autorizava.  

 

53. As associações legalmente constituídas e em 
funcionamento há pelo menos 1 (um) ano podem 

impetrar mandado de segurança coletivo e mandado de 
injunção coletivo. Não são legitimadas, entretanto, para 

propor ação popular com vistas a anular ato lesivo ao 

patrimônio público.  
 

54. A previdência social, a saúde e a assistência social 
formam o tripé da seguridade social. Por serem normas 

programáticas, o Poder Público não é obrigado a 
concretizar esses direitos.  

 

55. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a 
partir do registro da candidatura a cargo de direção ou 

representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, 
até um ano após o final do mandato, salvo se cometer 

falta grave nos termos da lei. 

 
56. A nacionalidade originária concedida pela Itália é 

incompatível com a nacionalidade brasileira. Assim, 
perderá a nacionalidade brasileira aquele que adquirir a 

nacionalidade originária italiana. 
 

57.  Situação hipotética: Pedro é Governador de São 

Paulo no exercício do seu segundo mandato. Em virtude 
de acidente de trânsito, ele vem a falecer. 

Assertiva: Em virtude de o falecimento de Pedro ter 

ocorrido durante o seu mandato, Carolina, sua esposa, 
será afetada pela inelegibilidade reflexa, não podendo 

se candidatar a nenhum mandato eletivo por São Paulo.  

 
58. Como regra geral, viola o princípio da impessoalidade 

o pagamento de precatórios sem observância da ordem 
cronológica de sua apresentação.  

 
59. Segundo o STF, a aposentadoria compulsória não se 

aplica aos servidores ocupantes de cargo 

exclusivamente em comissão.  
 

60. A estabilidade é adquirida pelo servidor público após 
2 anos contados da posse. Uma vez adquirida a 

estabilidade, o servidor público poderá perder o cargo 

em virtude de, dentre outras hipóteses, avaliação 
periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar. 
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

61. A superveniência de lei federal sobre normas gerais 

de previdência social revoga a lei estadual editada por 
meio da Competência Legislativa Plena supracitada. 

 

62. Atualmente, 60% do resultado dos leilões dos bens 

apreendidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

são destinados à Seguridade Social e os outros 40% são 
destinados ao Fundo Especial de Desenvolvimento e 

Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, 
previsto no Decreto-Lei n.º 1.455/1976. 

 

63. A inscrição é o vínculo jurídico estabelecido entre o 

segurado e o INSS, do qual decorrem direitos 

(benefícios previdenciários) e obrigações (contribuições 
previdenciárias) para ambas as partes. Já a filiação é o 

ato formal que identifica o segurado perante a 
Previdência Social, em suma, é o cadastro do segurado 

junto ao INSS. 
 

64. O CNAS é composto por 16 membros e respectivos 

suplentes, cujos nomes são indicados ao órgão da 
Administração Pública Federal, de acordo com os 

critérios seguintes: 8 representantes governamentais e 
8 representantes da sociedade civil. 

 

65. No início da década de 60, foi publicada a Lei 

Orgânica da Previdência Social. Tal ato normativo não 

extinguiu os Institutos de Aposentadoria e Pensão, mas, 
unificou toda a legislação previdenciária pátria. 

 

66. O pescador que trabalha em regime de parceria, 

meação ou arrendamento, em embarcação de médio ou 
grande porte, nos termos da Lei n.º 11.959/2009, é 

classificado como segurado contribuinte individual 

perante o regime geral de previdência social. 
 

 
 

67. Encontram-se inseridos na base de cálculo tributável 
do trabalhador, para efeitos previdenciários, além do 

salário, os ganhos habituais, as gorjetas e, desde 2015, 
os valores da compensação pecuniária a ser paga no 

âmbito do programa seguro emprego. 
 

68. A Emenda n.º 20/1998 excluiu o garimpeiro do 

conceito de Segurado Especial. A partir dessa Emenda, 
esse segurado passou a ser classificado como 

Contribuinte Individual. 
 

69. Conforme entendimento majoritário da doutrina, o 
financiamento indireto é aquele consubstanciado pelo o 

produto da arrecadação das contribuições sociais, ao 

passo que o financiamento direto é aquele oriundo dos 
recursos provenientes dos orçamentos dos entes 

políticos. 

70. Jair é bancário do Banco Verde S.A.. Nessa situação, 

a contribuição patronal da instituição financeira sobre a 

folha de salário do funcionário em questão corresponde 
a 20%. 

 
71. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do 

trabalho a serviço de empresa ou de empregador 
doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados 

especiais, provocando lesão corporal ou perturbação 

funcional que cause necessariamente a morte. 
 

72. A contribuição do produtor rural pessoa física, em 
substituição à cota patronal da empresa sobre a folha 

de salários e GILRAT, e a do segurado especial, 

incidente sobre a receita bruta da comercialização da 
produção rural, é de 1,2% para a seguridade social e 

0,1% para o financiamento dos benefícios concedidos 
em razão do GILRAT. 

 
73. A filiação do segurado facultativo representa um ato 

volitivo, ou seja, um ato de vontade do próprio cidadão 

em ingressar no RGPS. 
 

74. O fator previdenciário é diretamente proporcional ao 
tempo de contribuição e à idade do trabalhador e é 

inversamente proporcional à expectativa de sobrevida 

do indivíduo. 
 

75. Conforme dispõe a LOAS, o benefício de prestação 
continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à 

pessoa com deficiência e ao idoso com sessenta anos 
ou mais que comprove não possuir meios de prover a 

própria manutenção nem de tê-la provida por sua 

família. 
 

76. Conforme dispõe o texto da carta magna de 1988, é 
vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados 

para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do 

Regime Geral de Previdência Social, ressalvados os 
casos de atividades exercidas sob condições especiais 

que prejudiquem a saúde ou a integridade física e 
quando se tratar de segurados portadores de 

deficiência, nos termos definidos em lei complementar. 

 
77. Na requisição de mão de obra de trabalhador avulso 

efetuada em conformidade com a legislação vigente, o 
responsável pelas obrigações previdenciárias, em 

relação aos segurados que lhe prestem serviços, é o 
operador portuário, o tomador de mão de obra, 

inclusive o titular de instalação portuária de uso 

privativo, observadas as normas fixadas pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social. 

 
78. A Pensão por Morte será devida ao conjunto dos 

dependentes do segurado, aposentado ou não, que 

falecer, a contar da data do óbito, quando requerida em 
até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 

anos, ou em até 90 dias após o óbito, para os demais 
dependentes. 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/inss-tecnico-do-seguro-social-101/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/inss-tecnico-do-seguro-social-101/


8 
Simulado – 1º Simulado p/ INSS – 06/04/2019 

 

79. A previdência social, atualmente, é composta pelo 

regime geral, de filiação facultativa para os 

trabalhadores celetistas, pelos regimes próprios, de 
observância obrigatória pelos servidores públicos 

estatutários e o regime de previdência complementar, 
de filiação compulsória, ofertado por entidades abertas 

e fechadas. 
 

80. Não compõe o salário de contribuição do trabalhador 

a indenização compensatória de 40% do montante 
depositado no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 

como proteção à relação de emprego contra despedida 
arbitrária ou sem justa causa. 

 

81. O salário maternidade é devido à segurada da 
Previdência Social, durante 120 dias, com início 28 dias 

antes e término 91 dias depois do parto. Em casos 
excepcionais, os períodos de repouso anterior e 

posterior ao parto podem ser prorrogados de mais 3 
semanas, mediante atestado médico específico. 

 

82. O regime de repartição, adotado pela previdência 
social pátria, é aquele em que as pessoas que estão na 

ativa contribuem para o sistema, ou seja, são essas 
pessoas que custeiam os benefícios de quem já os 

recebe. 

 
83. Em regra, não incide contribuição previdenciária, 

devida pelo trabalhador, sobre as diárias para viagens 
recebidas, desde que essas não ultrapassem ao limite 

de 75% da remuneração do indivíduo. 
 

84. O Salário Família, desde a EC n.º 41/2003, é devido 

apenas para os dependentes do trabalhador de baixa 
renda. 

 
85. Está, entre as competências do Conselho Nacional de 

Previdência, a de apreciar a prestação de contas anual 

do sistema previdenciário pátrio a ser remetida ao 
Tribunal de Contas da União, podendo, se for 

necessário, contratar auditoria externa. 
 

86. Em relação à LOAS, com o julgamento dos Recursos 

Extraordinários (RE) n.º 567.985 e 580.963, bem como 
a Reclamação n.º 4.374, o Supremo Tribunal Federal 

(STF) voltou atrás em seu posicionamento, passando a 
entender ser inconstitucional o requisito da renda per 

capita de 1/4 (25%) do salário mínimo para a concessão 
do benefício assistencial, ou seja, o cidadão pode 

receber mais de 25% de salário mínimo e ainda ser 

considerado necessitado. 
 

87. O prazo prescricional é o prazo que a Receita Federal 
do Brasil tem para constituir o crédito tributário 

referente à Contribuição Social, através do Lançamento 

Tributário. Já o prazo decadencial é o prazo que a RFB 
tem para cobrar esse crédito do contribuinte. 

 
 

 

88. O auxílio reclusão será devido nas condições da 

Pensão por Morte, respeitado o tempo mínimo de 

carência de 24 contribuições, aos dependentes do 
segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime 

fechado, que não receber remuneração da empresa 
nem estiver em gozo de auxílio doença, pensão por 

morte, salário maternidade, aposentadoria ou abono de 
permanência em serviço. 

 

89. Com o atual ordenamento previdenciário, é vedada a 

contratação de menor de dezesseis anos para 

desempenho de trabalho doméstico, de acordo com a 
Convenção OIT n.º 182/1999 e com o Decreto n.º 

6.481/2008. 
 

90. A Aposentadoria por Invalidez apresenta uma 
peculiaridade em relação às outras modalidades de 

aposentadoria. Caso o segurado necessitar de 

assistência permanente de outra pessoa será acrescido 
de 30% o valor de seu benefício. 

 

INFORMÁTICA 

 

91. Pode-se afirmar que somente quando um cliente e 

um servidor estão no mesmo local físico é que a rede 
entre eles pode ser classificada de acordo com um 

Modelo Cliente/Servidor.  
 

92. O Padrão IEEE 802.3 – norma que define a 

Arquitetura Ethernet – é geralmente construído sob a 
topologia anel ou malha e com uso de cabos de par 

trançado.  
 

93. HTML é o principal protocolo que garante o 
funcionamento da Internet, sendo responsável – por 

exemplo – por permitir a transferência de hipertextos e 

pela navegação na Web.  
 

94. O uso de tecnologias de redes de comunicação 
corporativa como a Intranet não é recomendada nos 

casos em que usuários estão em locais geograficamente 
distantes por conta das particularidades dos protocolos 

utilizados de troca de mensagem nesse tipo de rede. 
 

95. Tanto o Internet Explorer quanto o Mozilla Firefox 

não suportam nativamente arquivos em Java e em 
Flash, sendo necessário o download de aplicativos ou 

extensões adicionais – o que não ocorre no caso do 
Google Chrome. 

 

96. Webmails são programas de correio eletrônico que 

permitem acessar mensagens de e-mail via navegador 

web em qualquer computador ou dispositivo conectado 
à internet. 

 

97.  Uma Infraestrutura de Chave Pública é uma entidade 

pública ou privada que tem como objetivo manter uma 
estrutura de emissão de chaves públicas, baseando-se 

no princípio da terceira parte confiável e oferecendo 

uma mediação de credibilidade e confiança em 
transações entre partes que utilizem certificados 

digitais. 
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98.  Vírus são programas ou partes de programas que se 

propagam infectando, inserindo cópias de si mesmo, 

anexando-se ou hospedando-se em arquivos ou 
programas existentes na máquina. É um erro comum 

declarar que não existe vírus para o Sistema 
Operacional Linux. 

 
99. O LibreOffice é uma poderosa suíte de escritório 

disponível de forma completamente gratuita, sendo que 

um de seus componentes – responsável pela 
formatação de apresentações – é o LibreOffice Writer.  

 
100. No Sistema Operacional Windows, o atalho SHIFT 

+ DEL é utilizado pra enviar um arquivo para a Lixeira, 

de onde poderá ser recuperado por meio da opção 
Restaurar. 
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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 para alunos assinantes. Trilhas, 

Monitorias, Simulados, e muito mais... 
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