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Simulado Exclusivo para Assinantes 
2º 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 14h 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-002  
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PORTUGUÊS 

 

TEXTO I 
 

Com a eclosão da crise alimentar mundial de 2007, 
expressa pela elevação dos preços das commodities e pelo 
desabastecimento de gêneros alimentícios essenciais em 
diversos países, muitos analistas passaram a apontar para a 
necessidade de promover uma nova revolução verde, exigindo 5 
rápido aumento da oferta de produtos agrícolas. Os argumentos 
estão baseados em relatórios de agências internacionais que 
chamam atenção para a redução do ritmo de crescimento da 
oferta de alimentos e para a aceleração da demanda, com a 
incorporação de massas de novos consumidores ao mercado. 10 
Os fatores agravantes desse quadro de desequilíbrio estariam 
na mudança climática, que provocaria redução das áreas aptas 
para a produção agropecuária e também na competição pelo 
uso da biomassa, dada a disseminação do uso de 
biocombustíveis. Como elementos adjacentes a esse processo 15 
estariam os baixos estoques internacionais de produtos 
agrícolas e a intensa volatilidade dos mercados desses produtos 
em contexto de instabilidade financeira (UN/DESA, 2011; 
CEPAL; FAO; IICA, 2011; FAO, 2008; ZEZZA et al., 2008). 

Como medidas para evitar essa potencial catástrofe, 20 
que mobilizou de forma inédita os líderes mundiais e os 
principais executivos dos organismos internacionais, como a 
Organização das Nações Unidas (ONU), o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento (BIRD), chegando a ser definida como um 25 
“tsunami silencioso” pelo secretário-geral da ONU, as 
recomendações recaíram para a necessidade de os países 
promoverem maior gasto público em novas tecnologias, mais 
crédito aos produtores e flexibilização do acesso de investidores 
estrangeiros aos mercados de terras. Curiosamente, esse 30 
receituário se encontra no polo oposto daquele observado na 
década passada, no qual os países praticavam o protecionismo 
de mercado e a concessão de subsídios aos produtores, tendo 

em vista a redução da oferta de produtos agropecuários. 

Dados estatísticos atuais indicam, no entanto, que a 35 
ameaça de desequilíbrio nos mercados de alimentos a curto 
prazo é limitada. Isso porque a redução na oferta de alimentos 
ainda não está presente (VIEIRA FILHO; GASQUES; GERVÁSIO 
DE SOUZA, 2011) e a contínua elevação dos preços 
internacionais não se deve estruturalmente à insuficiência de 40 
oferta de matérias-primas da agropecuária. Verifica-se também 
que há, em termos gerais, arrefecimento do crescimento da 
população mundial e, apesar da mudança no padrão de 
consumo em direção a uma dieta mais sofisticada, não se 
observam sinais de pressão estrutural sobre a demanda.  45 

Ipea-crise dos alimentos e estratégias para a 
redução do desperdício no contexto de uma 

política de segurança alimentar e nutricional no 
brasil, com adaptações.  

 

A respeito de aspectos linguísticos e semânticos do texto 
I, julgue os itens a seguir. 

 

01. Considerando a linha argumentativa do texto, o 
último parágrafo traz elementos que vão de encontro ao 

cenário construído nos parágrafos anteriores.  
 

02. Infere-se do adjetivo “nova” presente na expressão 
“uma nova revolução verde” (l.5) que já houve outras 

“revoluções verdes” anteriormente.  

03. De acordo com o texto, relatórios de agências 

internacionais comprovam que existe uma crise 

alimentar atual, que se deve a uma aceleração na 
demanda por alimentos.  

 
04. Infere-se que a escassez de alimentos é um 

fenômeno complexo, com múltiplas causas 
concorrentes.  

 

05. Considerando as relações coesivas internas do texto, 
o termo “esse processo” (l.15) refere-se à subnutrição 

causada pela crise de desabastecimento alimentar.  
 

06. A forma verbal “estariam” (l.11) mitiga o grau de 

certeza atribuído às afirmações.  
 

07. A locução “passaram a apontar” (l.4) sugere uma 
mudança de comportamento numa perspectiva 

temporal.  
 

08. A expressão “quadro de desequilíbrio” (l.11) refere-

se a uma desproporção entre oferta e demanda de 
gêneros alimentícios.  

 
09. A expressão “tsunami silencioso” (l.26) foi 

empregada de forma figurativa e reforça o campo 

semântico introduzido pelo vocábulo “catástrofe” (l.20).  
 

10. Os termos “de investidores” (l.29) e “aos mercados” 
(l.30) complementam o substantivo “acesso” (l.29). 

 
11. Manteria a correção gramatical, mas causaria 

alteração semântica a retirada da vírgula após 

“Curiosamente” (l.30).  
 

12. O acento grave utilizado em “à insuficiência” (l.40) 
decorre da fusão de preposição exigida pelo verbo 

“dever” com artigo definido singular que modifica o 

substantivo feminino “insuficiência”.  
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TEXTO II 

 
'Crusoé' e 'O Antagonista' recorrem da decisão do 

STF que impôs censura a sites 
 

A revista "Crusoé" e o site "O Antagonista" 
recorreram nesta terça-feira (16) ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) para tentar reverter a decisão do ministro Alexandre de 
Moraes que censurou os sites das duas publicações. 

O pedido, uma reclamação constitucional, foi enviado 5 
para o ministro Luiz Edson Fachin, relator de ação da Rede 
Sustentabilidade que questiona o inquérito aberto para apurar 
ofensas à Corte. 

Foi no âmbito desse inquérito, relatado por Alexandre 
de Moraes, que o ministro impôs censura, com a determinação 10 
da retirada do conteúdo. 

No pedido, a defesa dos sites pediu liminar (decisão 
provisória) para suspender a censura e os depoimentos de 
jornalistas e sócios dos veículos. 

Na ação, de 27 páginas, a defesa dos sites afirma que 15 
a decisão de Alexandre de Moraes descumpre o entendimento 
fixado pela Corte na lei de imprensa, que impediu censura 
prévia. Além disso, a defesa diz que Alexandre de Moraes 
determinou a retirada das matérias com o "fragilíssimo" motivo 
de que a Procuradoria Geral da República não havia recebido 20 
um documento citado no texto. 

Segundo a ação, impedir a publicação das 
informações é censura. "Os demais veículos de imprensa 
também divulgaram o documento e apuraram a veracidade do 
mesmo. Entender que a Reclamante não deve publicá-lo, além 25 
de ser ato de censura judicial, e prévia, por inexistir processo 
que digira os fatos devidamente, é também censura, porque 
atinge a isonomia constitucional, no momento em que, 
isoladamente, impede que o documento chegue a público 
apenas pelos periódicos da Reclamante." 30 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/04/
16/crusoe-e-o-antagonista-recorrem-da-
decisao-do-stf-que-impos-censura-a-

sites.ghtml 

 
Com referência aos sentidos do texto precedente e às 

estruturas linguísticas nele empregadas, julgue os itens 
a seguir. 

 

13. O texto, de natureza narrativo-informativa, noticia a 
impetração de um recurso contra decisão do Supremo 

Tribunal Federal.  
 

14. Infere-se do texto que “reclamante” (l.25) foi 

utilizado no sentido de “recorrente”.  
 

15. Manteria a correção gramatical a reescritura do 
fragmento “A revista "Crusoé" e o site "O Antagonista" 

recorreram” (l.1 e 2) com a seguinte redação: “Recorreu 
a revista "Crusoé" e o site "O Antagonista”.  

 

16. Os parênteses utilizados para isolar “STF” (l.3) e 
“decisão provisória” (l.12 e 13) se justificam pelo fato 

de essas expressões explicarem os termos que as 
antecedem.  

Questão incorreta.  

 

17. Os sentidos do texto seriam alterados se a locução 

“havia recebido” (l.20) fosse substituída por “recebera”.  

 
18. Conclui-se do texto que Alexandre de Morais é o 

ministro responsável pela decisão que teria violado 
dispositivo da Lei de Imprensa.  

 
19. Sem prejuízo semântico ou gramatical, a expressão 

“Além disso” (l.18) poderia ser substituída por 

“Ademais” ou “Outrossim”.  
 

20. As aspas utilizadas no último parágrafo isolam citação 
literal da fala do Supremo Tribunal Federal no recurso 

mencionado no texto.  

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
Considere as informações apresentadas no gráfico a 

seguir, com relação ao grau de instrução dos 

funcionários de uma agência do INSS. 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Com base nas informações apresentadas, julgue os itens 

subsequentes. 
 

21. O número de funcionários com o Mestrado completo 
é igual ao número de funcionários com o superior 

completo. 

 
22. O número de mulheres com Mestrado completo é 

superior ao número de homens apenas com o Superior 
completo apenas. 

 
23. O número de homens com Mestrado completo é 

maior do que a metade do número de homens com 

Superior Completo apenas. 
 

24. A quantidade de mulheres com Mestrado completo é 
o triplo da quantidade de homens com Mestrado 

Completo. 

 
25. Após resolver 160 questões no TEC Concursos, o 

aluno Herbert Richers Almeida constatou que acertou 
70% delas. Após resolver mais 40 questões, ele 

melhorou seu percentual de acertos para 71% do total 
de questões. É correto concluir que das últimas 40 

questões, Herbert Richers Almeida errou mais de 10. 
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A partir da proposição P: “Quem estuda mais, sofre 

menos.”, julgue os itens a seguir: 

 
26. Do ponto de vista da lógica sentencial, a proposição 

P é logicamente equivalente a “Se estuda mais, então o 
indivíduo sofre menos”. 

 
27. A tabela-verdade da proposição P, construída a partir 

dos valores lógicos das proposições simples que a 

compõem, tem pelo menos 8 linhas. 
 

28. Se P, Q e R forem proposições simples e se ~R indicar 
a negação da proposição R, então, independentemente 

dos valores lógicos V = verdadeiro ou F = falso de P, Q 
e R, a proposição {(~Q)∧R}→~P será sempre V. 

 

29. Considere as seguintes proposições: P: O aluno foi 

aprovado; Q: O aluno precisa revisar; R: O aluno precisa 
resolver questões. 

Tendo como referência essas proposições, julgue o item 

a seguir, considerando que a notação ~S significa a 
negação da proposição S. 

Em uma escola, há os seguintes conjuntos de alunos:  

A = {alunos que foram aprovados};  
B = {alunos que precisam revisar} e  

C = {alunos que precisam resolver questões};  

 
Se, para os alunos dessa escola, a proposição ~P→[Q∨R] 

for verdadeira; e se A^c for o conjunto complementar 
de A, então A^c⊂B∪C. 

 

30. A negação da proposição “O aluno não estuda o que 

deveria.” é “O aluno estuda o que não deveria.”. 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

Em relação aos poderes administrativos, julgue os itens 
seguintes. 

 

31. O poder regulamentar destina-se à edição de atos 
normativos de natureza secundária, constituindo 

ilegalidade a instituição, mediante regulamento, de 
obrigações derivadas para a comprovação dos 

requisitos necessários ao gozo de um direito. 

 
32. Os atos do poder de polícia gozam de 

autoexecutoriedade, o que permite a execução de atos 
administrativos de polícia em situação de emergência ou 

quando previsto em lei, independentemente de ordem 
ou de autorização judicial. 

 

33. A avocação configura-se quando o chefe revoga um 
ato administrativo de delegação, atraindo para si o 

exercício de uma competência que, originariamente, já 
lhe pertenceria. 

 

Os atos administrativos são manifestações unilaterais do 
Estado, praticadas sob regime jurídico de direito 

público, e que produzem efeitos jurídicos imediatos. 

Sobre regime dos atos administrativos, julgue os itens 

subsequentes. 

 
34. A presunção de veracidade significa que os fatos 

alegados para a execução de um ato presumem-se 
lícitos, situação que impede a anulação deste ato pela 

via administrativa. 
 

35. Em um dos seus conceitos, o fato administrativo é 

um evento da natureza que cause repercussão no 
direito administrativo, como o falecimento de um 

servidor público. 
 

36. O vício de competência é passível de convalidação, 

com efeitos ex tunc. 
 

Sobre a organização administrativo, julgue os itens 
seguintes. 

 
37. A autarquia é criada diretamente por lei, mas ganha 

a personalidade jurídica somente com o registro do seu 

ato constitutivo no órgão competente. 
 

38. As empresas públicas podem ser constituídas como 
sociedades anônimas. 

 

39. A descentralização por colaboração, que pode ocorrer 
por ato ou contrato administrativo, consiste na 

transferência da execução de um serviço a pessoa 
jurídica distinta, preservando a titularidade da prestação 

do serviço em nome do Estado. 
 

40. Os empregados de uma sociedade de economia mista 

se submetem, em qualquer caso, ao teto remuneratório 
previsto na Constituição Federal. 

 
Em relação às disposições da Lei nº 8.429/1992, da Lei 

nº 8.987/1995 e da Lei nº 9.784/1999, julgue os itens 

seguintes. 
 

41. A intervenção é o meio de extinção do contrato de 
concessão, adotada para apurar irregularidades e 

assegurar a adequação na prestação do serviço, bem 

como o fiel cumprimento das normas contratuais, 
regulamentares e legais pertinentes. 

 
42. Se ocorrer lesão ao erário, o servidor responsável terá 

que ressarcir os cofres públicos, sendo que tal 
responsabilidade poderá alcançar os seus herdeiros, até 

o limite do patrimônio transferido. 

 
43. Uma autoridade pública poderá delegar a 

competência para decidir recursos administrativos, ao 
seu subordinado, para suprir as suas eventuais 

ausências ou impedimentos legais. 

 
Em relação ao regime jurídico dos servidores públicos 

federais, instituído pela Lei nº 8.112/1990, julgue as 
questões seguintes. 
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44. A ausência intencional do servidor ao serviço por mais 

de trinta dias consecutivos configura abandono de 

cargo, que será apurado por meio de procedimento 
sumário, conduzido por dois servidores públicos 

estáveis. 
 

45. O deslocamento de um servidor, para realização de 
diligências que exijam pernoite fora da sede, ensejará o 

pagamento de diária, para indenizar as parcelas de 

despesas com pousada, alimentação e locomoção 
urbana. 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL  

 
46. Situação hipotética: João, servidor público federal, é 

eleito para exercer o mandato de Vereador do Município 

de Estrelândia da Norte.  

Assertiva: Em razão de sua eleição para mandato 

eletivo, João deverá ser afastado do cargo.  

 
47. O abono de permanência é devido ao servidor público 

que, apesar de preencher os requisitos para 
aposentadoria voluntária do art. 40, § 1º, III, “a”, 

CF/88, opte por permanecer em atividade. O valor do 

abono de permanência é equivalente à contribuição 
previdenciária do servidor público.  

 
48. O servidor público estável poderá perder o cargo em 

virtude de procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei ordinária, assegurada 

ampla defesa.  

 
49. Não incidirá contribuição previdenciária sobre os 

proventos de aposentadoria e pensões de servidores 
públicos concedidas ao amparo do Regime Próprio de 

Previdência Social (RPPS).  

 
50. O “mínimo existencial” é um princípio que visa 

garantir a todas as pessoas a proteção social mínima 
necessária a uma existência digna. Como exemplo de 

sua aplicação prática, a Constituição Federal garante 

que nenhum benefício que substitua o salário de 
contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado 

terá valor mensal inferior ao salário mínimo. 
 

 
51. Situação hipotética: Servidores públicos da carreira 

de Técnico Administrativo de um determinado órgão, 

em razão de péssimas condições de trabalho que têm 
vivenciado nos últimos anos, decidiram fundar um 

sindicato.  

Assertiva: A criação do sindicato dependerá de 
autorização do órgão federal responsável pelo controle 

do princípio da unicidade sindical. 
  

52. Situação hipotética: A empresa XYZ Ltda pretende ter 

acesso a informações relativas ao pagamento de 
tributos que efetuou nos últimos anos, as quais constam 

em sistema informatizado mantido pela Receita Federal. 

Para isso, realizou pedido administrativo, que lhe foi 

negado. 

Assertiva: Para obter acesso a tais informações, a 
empresa XYZ Ltda deverá utilizar-se do mandado de 

segurança. 

 
53. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 

podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação 
do perdimento de bens ser, nos termos da lei, 

estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até 

o limite do valor do patrimônio transferido. 
 

54. O direito adquirido é garantia constitucional oponível 
à promulgação de uma nova Constituição.  

 
55. Direitos fundamentais são intransferíveis e 

inegociáveis, podendo, entretanto, ser abolidos por 

vontade do seu titular. Não possuem conteúdo 
patrimonial, motivo pelo qual é proibida a 

comercialização de órgãos humanos no ordenamento 
jurídico brasileiro.   

 

56. A proteção à inviolabilidade do domicílio alcança 
também escritórios profissionais, consultórios médicos e 

odontológicos, bares e restaurantes.  
 

57. Cláusula estatutária genérica é suficiente para 
permitir que as associações atuem na representação 

processual de seus filiados.  

 
58. Os tratados e convenções internacionais de direitos 

humanos, quando regularmente incorporados ao 
ordenamento jurídico brasileiro, são equivalentes às 

emendas constitucionais.  

 
59. Os estrangeiros, os conscritos e os analfabetos não 

possuem capacidade eleitoral passiva.  
 

60. Brasileiro naturalizado pode ser eleito para exercer 

mandato de Deputado Federal e Senador.   
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

61. A partir da Lei nº 8.742/1993, intitulada Lei Orgânica 

da Assistência Social, novos modelos e concepções da 
assistência social passaram a vigorar no Brasil. Dentre 

as diretrizes desta lei, utilizadas como base para a 

organização da assistência social, podemos citar a sua 
centralização político-administrativa, cabendo a 

coordenação e as normas gerais à esfera federal. 
 

62. A respeito do Benefício de Prestação Continuada − 
BPC, que tem natureza assistencial, é correto afirmar 

que não pode ser acumulado com qualquer outro no 

âmbito da seguridade social ou de outro regime. 
 

63. 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. No entanto, caso o segurado, durante o gozo 
do auxílio-doença, venha a exercer atividade diversa 

daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a 
incapacidade para cada uma das atividades exercidas. 

 

64. O auxílio-doença do segurado que exercer mais de 
uma atividade abrangida pela previdência social será 

devido mesmo no caso de incapacidade apenas para o 
exercício de uma delas, devendo a perícia médica ser 

conhecedora de todas as atividades que o mesmo 
estiver exercendo. Neste caso, o auxílio-doença será 

concedido em relação à atividade para a qual o 

segurado estiver incapacitado, considerando-se para 
efeito de carência somente as contribuições relativas a 

essa atividade. 
 

65. Quando insuscetível de recuperação para sua 

atividade habitual, o segurado afastado em gozo de 
auxílio doença deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional para o exercício de outra 
atividade. Neste caso, o auxílio-doença será suspenso 

até que o segurado seja considerado reabilitado para o 
desempenho de atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não recuperável, 

seja aposentado por invalidez. 
 

66. A perda da audição, em qualquer grau, somente 
proporcionará a concessão do auxílio-acidente quando 

resultar, comprovadamente, na redução ou perda da 

capacidade para o trabalho que o segurado 
habitualmente exercia , independentemente do nexo 

entre o trabalho e o agravo. 
 

67. A percepção do auxílio-acidente está condicionada ao 

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

 
 

 
 

 

 

68. Pedro ajuizou ação judicial para reconhecimento de 

que é filho de João, após o falecimento deste. João era 

segurado do RGPS e deixou como dependente Maria, 
sua cônjuge. Enquanto estiver em curso a ação judicial, 

Pedro poderá se habilitar provisoriamente para o 
benefício da pensão por morte, mas não receberá sua 

cota parte até que haja trânsito em julgado da decisão 
judicial. Maria, por sua vez, em decorrência da 

habilitação provisória de Pedro, receberá como cota 

parte 50% do valor do benefício. 
 

69. aferição da renda mensal bruta para enquadramento 
do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média 

dos salários de contribuição apurados no período de 
doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. 

Ou seja, para verificar se o segurado é de baixa renda, 

não se olhará o último salário de contribuição do 
segurado. Será feita uma média dos salários de 

contribuição apurados nos 12 meses anteriores ao mês 
de recolhimento à prisão. 

 

70. término da prisão provisória o auxílio-reclusão pago 

aos dependentes deverá ser cessado e, caso nova 

prisão ocorra, ainda que em razão do mesmo evento 
causador da primeira privação de liberdade, proceder-

se-á à nova análise de dependência, qualidade de 
segurado e renda, em novo requerimento de auxílio-

reclusão. 
 

71. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para 

fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de 
aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e 

de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir 
da data da nova filiação à Previdência Social, com um 

terço dos períodos de carência previstos para tais 
benefícios. 

 

72. Dorival completou 65 anos de idade e já havia 
contribuído para o RGPS durante 24 anos (288 

contribuições). Neste caso, a renda mensal inicial de 
Dorival será correspondente a 100% do salário-de-

benefício, em cujo cálculo deverá ser considerado o 
fator previdenciário, quando mais vantajoso ao 

segurado. 
 

73. O auxílio-doença não poderá exceder ao valor do 

último salário-de-contribuição, inclusive em caso de 
remuneração variável. 

 

74. O valor da renda mensal inicial do auxílio-acidente 

não poderá ser inferior ao salário mínimo, podendo ser 

acumulado com salário e outros benefícios (exceto 
aposentadoria). 

 

75. Para o cônjuge ou companheiro, cessará a pensão 

por morte em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o 
segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições 

mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem 
sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito 

do segurado, salvo se óbito do segurado decorrer de 

acidente de qualquer natureza ou de doença 
profissional ou do trabalho. 
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76. O segurado incorporado às Forças Armadas para 

prestar serviço militar, que já era segurado do RGPS 

antes de ser incorporado às Forças Armada, manterá a 
qualidade de segurado por mais 12 meses após o 

licenciamento, independentemente do recolhimento de 
contribuições. 

 
77. Em nenhum caso será concedida pensão por morte 

aos dependentes do segurado que falecer após a perda 

desta qualidade. 
 

78. A Lei Eloy Chaves, que criou em cada uma das 
empresas de estradas de ferro existentes no país uma 

caixa de aposentadoria e pensões para os respectivos 

empregados, foi o primeiro ato normativo a tratar de 
seguridade social no Brasil. 

 
79. A primeira Constituição a dispor sobre aposentadoria 

é a Constituição de 1934 (Constituição Republicana), 
sendo a primeira a trazer a expressão “aposentadoria”, 

ao instituir a aposentadoria para os funcionários 

públicos, em caso de invalidez. 
 

80. Caso a segurada esteja em gozo de auxílio doença, 
este deverá ser suspenso durante o período de 

recebimento do salário-maternidade, pois são 

inacumuláveis, devendo ser reativado oportunamente, 
após a cessação do salário-maternidade, caso a 

segurada ainda se encontre incapaz para o trabalho.  
 

81. O salário-maternidade pode ser acumulado com as 
demais aposentadorias, sendo vedada a acumulação 

com a aposentadoria por invalidez. 

 
82. A concessão e manutenção de benefícios 

previdenciários deve observar princípio tempus regit 
actum, de modo que deverá ser respeitado o direito 

adquirido à acumulação, na hipótese de o segurado ou 

dependente ter acumulado benefícios que, 
posteriormente, passaram a não mais poder ser 

acumulados, devendo a possibilidade ou não de 
acumulação ser verificada de acordo com as regras 

vigentes à época de sua ocorrência. 

 
83. A justificação administrativa ou judicial, no caso de 

prova de tempo de serviço ou de contribuição, 
dependência econômica, identidade e de relação de 

parentesco, somente produzirá efeito quando baseada 
em início de prova material contemporânea dos fatos, 

não sendo admitida, em qualquer caso, prova 

exclusivamente testemunhal. 
 

84. No crime de sonegação de contribuição 
previdenciária, é facultado ao juiz deixar de aplicar a 

pena ou aplicar somente a de multa, se o agente for 

primário e de bons antecedentes, desde que o valor das 
contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou 

inferior àquele estabelecido pela previdência social, 
administrativamente, como sendo o mínimo para o 

ajuizamento de suas execuções fiscais. 
 

85. Quanto ao crime de Inserção de Dados Falsos em 

Sistema de Informação, é correto afirmar que a sua 

consumação depende da ocorrência de efetivo prejuízo 
para a Administração Pública. 

 
86. Acerca da legislação previdenciária, especialmente no 

que se refere às suas fontes, autonomia, vigência e 
interpretação, podemos afirmar que o direito 

previdenciário é classificado como ramo do direito 

privado, tendo reconhecida, pela doutrina majoritária, 
sua autonomia didática em relação a outros ramos do 

direito. 
 

87. A vigência da lei de natureza previdenciária segue a 

regulamentação da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro, de modo que, salvo disposição 

contrária, entra em vigor noventa dias depois de 
oficialmente publicada, em respeito ao princípio da 

anterioridade nonagesimal. 
 

88. Ao se utilizar do método de interpretação teleológico, 

o intérprete busca compatibilizar o texto legal a ser 
interpretado com as demais normas que compõem o 

ordenamento jurídico, visualizando a lei objeto de 
interpretação como parte de um todo. 

 

89. Compete privativamente à União legislar sobre 
Seguridade Social. Contudo, lei complementar editada 

pela União poderá autorizar os estados e o DF a legislar 
sobre questões específicas relacionadas à seguridade 

social. 
 

90. Embora a atual Constituição Federal relacione entre 

os objetivos da Seguridade Social o caráter democrático 
da administração, sua gestão está a cargo 

exclusivamente do governo federal. 
 

INFORMÁTICA 

 

91. Considere que uma empresa presta serviços online 
24 horas para países localizados em diferentes 

continentes. É correto afirmar que se deve utilizar uma 

MAN − Metropolitan Area Network, tipo de rede que 
consegue ter um alcance de área maior, como um país 

ou mesmo um continente. 
 

92. Na arquitetura TCP/IP, os protocolos SMTP, UDP e 
FTP atuam nas camadas de aplicação, transporte e rede 

respectivamente. 

 
93. O processador é a Unidade Central de Processamento 

(UCP) da máquina, sendo então a peça responsável por 
efetuar os cálculos necessários para a execução do 

código de um programa. É correto afirmar que um 

computador cujo processador possua um clock de 
3.7GHz significa que sua velocidade de processamento 

é de 3.7 bilhões de ciclos por segundo. 
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94. Rootkit é um conjunto de programas e técnicas que 

permite esconder e assegurar a presença de um invasor 

ou de outro código malicioso em um computador 
comprometido. Em geral, ele infecciona os arquivos e 

pastas, mantendo incólume o sistema operacional.  
 

95. Confidencialidade pode ser definida como a 
capacidade de um sistema não permitir que informações 

estejam disponíveis ou sejam reveladas a entidades não 

autorizadas – incluindo usuários, máquinas, sistemas ou 
processos. 

 
96. O slide mestre é um slide que funciona como um 

modelo para criar outros slides, permitindo alterar um 

único lugar e sendo possível acessá-lo por meio da Guia 
Exibir do Microsoft Office Powerpoint.  

 
97. Considerando a referência de uma célula como o 

intervalo B7:D11, pode-se afirmar que a quantidade de 
células do intervalo é 8. 

 

98. Um indicador no Word funciona como um indicador 
de um livro: marca um local que você deseja localizar 

novamente com facilidade. Você pode inserir quantos 
indicadores desejar em seu documento, além de dar um 

nome exclusivo para que eles sejam fáceis de 

identificar. Já a referência cruzada permite criar vínculos 
com outras partes do mesmo documento. Ela aparece 

como um link que leva o leitor ao item referenciado. 
 

99. Nos webmails, os termos “Cco" e “Cc" são utilizados 
para ocultar um destinatário de uma mensagem de e-

mail e excluir um destinatário de uma mensagem de e-

mail respectivamente.  
 

100. Sabe-se que aplicativos reprodutores de vídeo 
possuem uma funcionalidade que permite a reprodução 

de vídeos em tela cheia, isto é, ocupando toda a tela de 

um monitor. De maneira análoga, é possível também 
visualizar páginas em um navegador em tela cheia. Para 

tal, basta utilizar o atalho F11 no Google Chrome, 
Internet Explorer ou Mozilla Firefox. 
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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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