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Simulado Exclusivo para Assinantes 

1º 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 
 

Ricardo Boechat, jornalista, morre aos 66 anos 

em queda de helicóptero em SP 

O jornalista, apresentador e radialista Ricardo Eugênio 

Boechat morreu no início da tarde desta segunda-feira, 11 de 

fevereiro, aos 66 anos, em São Paulo. 

Ele estava em um helicóptero que caiu na Rodovia 

Anhanguera e bateu na parte dianteira de um caminhão que 5 

transitava pela via. O piloto Ronaldo Quattrucci também morreu 

no acidente. 

Boechat era apresentador do Jornal da Band e da rádio 

BandNews FM e colunista da revista "IstoÉ". 

Ao longo de 49 anos de carreira, que iniciou no começo 10 

da década de 1970, escreveu em jornais como "Diário de 

Notícias", onde começou, "O Globo", "Jornal do Brasil", "O 

Estado de S. Paulo" e "O Dia". 

De 1990 a 2001, fez parte da equipe do "Bom Dia 

Brasil", na TV Globo, com uma coluna diária marcada pelo 15 

humor ácido e pela irreverência. Na emissora, também esteve 

no "Jornal da Globo". Foi ainda diretor de jornalismo da Band e 

teve passagem pelo SBT. 

Boechat ganhou três vezes o Prêmio Esso, um dos 

principais do jornalismo brasileiro. 20 

O jornalista deixa a mulher, Veruska, e seis filhos. 

A morte do jornalista causou comoção entre políticos, 

personalidades e jornalistas. 

Na manhã desta segunda, Boechat deu uma palestra a 

representantes da indústria farmacêutica em Campinas, no 25 

interior do estado. Ele retornava a São Paulo, por volta das 12h, 

e deveria pousar no heliponto da Band, no Morumbi, Zona Sul 

da capital paulista. 

Filho do diplomata, Dalton Boechat, que foi assessor 

da Petrobras, Ricardo Eugênio Boechat nasceu em 13 de julho 30 

de 1952, em Buenos Aires, na Argentina. O pai estava a serviço 

do Ministério das Relações Exteriores na Argentina. 

Boechat era recordista de vitórias no Prêmio 

Comunique-se – e o único a ganhar em três categorias 

diferentes (Âncora de Rádio, Colunista de Notícia e Âncora de 35 

TV). Em pesquisa do site Jornalistas & Cia em 2014, que listou 

cem profissionais do setor, Boechat foi eleito o jornalista mais 

admirado. 

Em 1998, Boechat lançou ainda o livro "Copacabana 

Palace – Um hotel e sua história" (DBA) – aos 17 anos de idade, 40 

havia sido assessor de imprensa do hotel. 

 
(https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/02/11/ricardo-

boechat-jornalista-morre-aos-66-anos-em-queda-de-helicoptero-em-
sp.ghtml — com adaptações) 

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

 

01. O sujeito da forma verbal “bateu” (ℓ.5) está oculto e 
refere-se a “Boechat” (ℓ.2).  

 
02. Infere-se do texto que Boechat apresentou dois 

jornais na TV Globo. 

 
03. Embora apresente elementos de natureza biográfica, 

a sequência cronológica não é linear. 
 

04. Prejudicaria o sentido original e a coerência do texto 
o deslocamento de “também” (ℓ.6) para imediatamente 

antes de “piloto” (ℓ.6). 

 
05. De acordo com o texto, Ricardo Boechat não era de 

fato brasileiro.  
 

06. Os sentidos originais seriam mantidos caso a forma 

verbal “deveria” (ℓ.27) fosse substituída por “devesse”.  
 

07. O termo “Veruska” (ℓ.21) funciona como 
complemento direto da forma verbal “deixa” (ℓ.21) e 

poderia ser utilizado sem as vírgulas que a isolam, sem 

que houvesse mudança de sua função sintática.  
 

08. A forma verbal “deixa” (ℓ.21) está conjugada em 
tempo presente, mas se refere a fato passado e foi 

usada para dar mais dinamicidade e proximidade ao fato 
narrado.  

 

09. O termo “Na emissora” (ℓ.16) foi utilizado como 
recurso coesivo que consiste em substituir um termo 

mais específico por um mais geral na construção da 
continuidade do texto.  

 

10. A retirada da vírgula após “2014” (ℓ.36) daria a 
entender que teria havido mais de uma “pesquisa do 

site Jornalistas & Cia em 2014”. 
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Texto II 

 
A escola contemporânea tem sido objeto de críticas e 

questionamentos por parte de inúmeros setores da vida social. 

Considera-se a instituição obsoleta, diz-se que ela não foi capaz 

de acompanhar os tempos, que a velocidade das informações 

na sociedade digital tornou a escola desatualizada em relação 5 

àquilo, inclusive, que é sua razão de ser: a formação da cultura 

letrada. Há claramente uma crise nas imagens pelas quais a 

escola é representada para a população. E isso não acontece 

somente no Brasil. Um dos efeitos disso consiste no aumento 

de uma nova modalidade de educação – o homeschooling ou 10 

educação doméstica – praticamente desconhecida entre nós, 

brasileiros, embora tenhamos já um contingente possível de 

2.500 famílias que, de acordo com dados recentes da 

Associação Nacional de Educação Domiciliar, são suas adeptas. 

Praticado por 63 países, silenciosamente cresce no 15 

Brasil o número de famílias que se recusam a enviar seus filhos 

à escola, proporcionando a eles ensino domiciliar. Isso, que 

alguns caracterizam como “intensiva educação dos filhos”, 

corresponde a uma prática que supõe que a formação letrada 

será ministrada pelos pais ou por especialistas por eles 20 

escolhidos, retomando aquilo que, tempos atrás, era chamado 

de preceptoria. 

No que diz respeito à legislação brasileira, a orientação 

é clara: desde 1934 é firmada a obrigatoriedade escolar, que 

envolve, a um só tempo, a obrigação de o Estado oferecer 25 

escolas e a obrigação de os pais enviarem seus filhos à escola. 

Os adeptos do homeschooling – o ensino doméstico ou 

domiciliar – alegam que há brechas na legislação brasileira, o 

que possibilita a defesa dessa modalidade de educação. 

Afirmam, para isso, basicamente os princípios de liberdade de 30 

escolha do tipo de instrução que os pais desejam dar a seus 

filhos. Mais do que isso, criticam o sistema de ensino por sua 

homogeneidade, argumentam que há defasagens estruturais no 

modelo de ensino público brasileiro, declaram questões de 

violência, de drogas e de bullying em sala de aula. Alegam 35 

também argumentos de foro religioso e moral. 

Entre os próprios representantes do Poder Judiciário, 

não há acordo no que diz respeito à autorização e à 

regulamentação dessa prática. Há juízes favoráveis, que 

encontram brechas na legislação e propõem sua flexibilização; 40 

e outros se opõem. Os argumentos contrários são aqueles que 

se reportam à dimensão socializadora da escola. A escola, além 

de ensinar a ler, a escrever e a contar – no sentido clássico –, é 

uma “forma de socialização”. Por ser assim, há ensino de 

valores, de atitudes e de regras e parâmetros de convivência 45 

que, por ela, passam. 

 

A respeito de aspectos linguísticos e semânticos do texto 

II, julgue os itens a seguir. 
 

11. De acordo com o texto, “homeschooling” (ℓ.10 e 27) 
designa um sistema de ensino em que a criança não 

frequenta formalmente uma escola, mas sim é educada 

e instruída exclusivamente pelos pais.  
 

12. A conjunção “ou” (ℓ.10) expressa uma relação de 
sinonímia no contexto em que ocorre.  

 

13. De acordo com as opiniões mencionadas no primeiro 
parágrafo, “a formação da cultura letrada” (ℓ.6 e 7) é o 

motivo que justifica a existência da escola.  
 

14. De acordo com o texto, a legislação positivou a 
obrigatoriedade de o Estado oferecer escola e os pais 

enviarem os filhos a ela.  

 
15. Segundo antagonistas da educação domiciliar, a 

escola teria um papel muito mais amplo que a mera 
transmissão de conhecimentos como língua e 

aritmética: seria um elemento de socialização e de 

transmissão de valores.  
 

16. Sem prejuízo à coerência do texto, a locução “tem 
sido” (ℓ.1) poderia ser substituída por “vem sendo”. 

 
17. O deslocamento da vírgula que sucede a palavra 

“países” (ℓ.15) para imediatamente após a palavra 

“silenciosamente” (ℓ.15) manteria a correção 
gramatical, mas alteraria os sentidos originais do texto.  

 
18. Sem prejuízo à correção gramatical ou aos sentidos 

originais, a locução “de acordo com” (ℓ.13) poderia ser 

substituída por “conforme”, “segundo”, “consoante” ou 
“como”.  

 
19. O trecho “Há juízes favoráveis, que encontram 

brechas na legislação e propõem sua flexibilização; e 

outros se opõem.” (ℓ.39 a 41) poderia ser reescrito, sem 
prejuízo gramatical ou semântico, da seguinte maneira:  

 
Tem juízes favoráveis, os quais encontram brechas 

na legislação e propõem sua flexibilização; e outros se 
mostram ao contrário. 
 

20. A partícula “se” em “Considera-se a instituição 
obsoleta” (ℓ.3) é classificada como conjunção e introduz 

um complemento do verbo “considera” (ℓ.3). 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
No conjunto de todas as frases, as proposições 

encontram-se entre aquelas classificadas como declarativas e 
verbais, ou seja, entende-se como proposição todo conjunto de 
palavras ou símbolos que exprimam um pensamento de sentido 
completo, para o qual seja possível atribuir, como valor lógico, 
ou a verdade ou a falsidade. Assim, as proposições transmitem 
pensamentos, isto é, afirmam fatos ou exprimem juízos que se 
formam a respeito de determinados entes. 

 

Considerando as informações contidas no texto acima, 
julgue o item subsequente. 

 

21. Na lista de frases apresentadas a seguir, há 
exatamente duas proposições. 

 
Preencha o formulário e entregue ao secretário. 

O Estado pode ser titular de Direitos Fundamentais? 

Esta frase é falsa. 

Existem mais de 3.000 Agências da Previdência Social. 

Ele foi o presidente do Brasil de 2001 a 2010. 

 
22. O número de linhas da tabela verdade 

correspondente à proposição (¬ 𝑝 ∧ 𝑞) ⟶ (𝑞 ∨ ¬ 𝑟) é 

igual a 16. 
 
23. A proposição [¬ 𝐵 ∧ (𝐴 ⟶ 𝐵)] ⟶ ¬ 𝐴 é uma 

tautologia. 
 

24. A negação da proposição “Eu acho que Recife é lindo” 
é “Eu acho que Recife não é lindo”. 

 

25. A negação da proposição “Todo recifense é carioca 
ou algum carioca não é recifense” é equivalente à 

proposição “Todo carioca é recifense e existe recifense 
que não é carioca”. 

 
26. As proposições (¬ 𝑝 ∧ 𝑞) ⟶ (𝑞 ∨ ¬ 𝑟) e (¬ 𝑞 ∧ 𝑟) ⟶

(𝑝 ∧ ¬ 𝑞) são logicamente equivalentes. 

 

Julgue o item seguinte, acerca da proposição P: Existe 

vida em outros planetas ou 2012 foi um ano bissexto. 
 

27. A proposição P é verdadeira. 
 

28. Considere que os conjuntos A e B sejam disjuntos, 
que os conjuntos A,B e C tenham o mesmo número de 

elementos, que a união dos três possua 220 elementos 

e que a interseção entre A e C possua o triplo de 
elementos da interseção entre B e C. Assim, se a 

interseção entre B e C possui 20 elementos, então o 
conjunto B tem menos de 100 elementos. 

 
A aposentadoria por invalidez é garantida a todo 

segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que, por 
doença ou acidente, for considerado incapacitado 
permanentemente para exercer suas atividades no trabalho. 
Complicações ortopédicas ou degenerativas, como o câncer, 
que exigem tratamento muito rigoroso e agressivo para com o 

corpo, são algumas das enfermidades enquadradas nesse tipo 
de benefício. 

O número de aposentados por invalidez aumentou 

11,4% entre 2010 e 2012, segundo dados do último Anuário 
Estatístico do Ministério da Previdência Social. Ao todo, nesses 
três anos, 32.802 pessoas receberam o benefício, a maioria do 
sexo masculino. Em 2012, das 11.433 aposentadorias 
concedidas por invalidez, cerca de 75% foram para os homens, 
sendo 2.754 para os segurados com faixa etária entre 50 e 54 
anos. 

(http://prevduasbarras.rj.gov.br/numero-de-
aposentados-por-invalidez-cresce-no-brasil/ (com 
adaptações) 

 
Com base no texto acima, julgue os itens subsequentes. 

 

29. Em 2012, mais de 2.500 aposentadorias por invalidez 
foram concedidas para as mulheres. 

 
30. Menos de 10.000 pessoas receberam o benefício de 

aposentadoria por invalidez no ano de 2010. 
 

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E ANOTAÇÕES 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
Em relação ao regime jurídico-administrativo e às 

disposições sobre a organização da administração 
pública, julgue os itens a seguir. 

 
31. O princípio da legalidade, em seu sentido de 

autonomia da vontade, aplicável à administração 

pública, significa que os agentes públicos podem agir 
livremente, sempre que não houver uma lei proibindo 

as suas condutas. 
 

32. Os princípios da indisponibilidade do interesse público 

e da legalidade fundamentam a aplicação do princípio 
da especialidade, na relação de descentralização 

administrativa que ocorre entre o ente central e a 
administração indireta. 

 
33. As entidades da administração indireta têm em 

comum o fato de se submeterem, em regra, ao dever 

de licitar e estarem sujeitas ao controle dos tribunais de 
contas. 

 
34. As empresas públicas são constituídas 

necessariamente como sociedades anônimas, sendo 

que as suas ações com direito a voto devem pertencer 
em sua maioria à União, aos estados, ao Distrito 

Federal, aos municípios ou a entidade da administração 
indireta. 

 
João é servidor público e foi removido para outra 

localidade, sob alegação de que a nova unidade administrativa 
necessitava de mais servidores. Porém, ao chegar na nova 
unidade, João notou que existia um excesso de servidores, 
situação que foi atestada em parecer emitido pelo setor de 
pessoal da administração. 

 
35. João poderá alegar a aplicação da teoria dos motivos 

determinantes, pleiteando a anulação do ato de 
remoção. 

 

36. Ainda que o excesso de servidores seja um fato, a 
administração poderá convalidar o ato administrativo de 

remoção. 
 

37. A autoexecutoriedade, presente no ato de remoção, 

significa que os atos administrativos podem ser 
executados diretamente pela administração pública, 

afastando o controle jurisdicional sobre a legalidade da 
atuação estatal. 

 
Sobre os poderes administrativos, julgue os itens a seguir. 

 

38. A polícia administrativa incide sobre bens, direitos e 
atividades, ao passo que a polícia judiciária atua sobre 

pessoas que tenham cometido ilícitos de natureza penal. 
 

39. O Estado exerce o poder disciplinar quando um órgão 

de fiscalização ambiental fiscaliza uma sociedade de 
economia mista e lhe aplica multa pelo descumprimento 

de normas ambientais. 

40. O abuso de poder manifesta-se por intermédio do 

desvio de poder, que ocorre quando a autoridade 
pratica um ato com uma finalidade diversa do que 

previsto em lei, ou do excesso de poder, que ocorre 
quando a autoridade excede as suas competências 

legais. 

 
Em relação à responsabilidade civil do Estado e às 

disposições legais sobre improbidade administrativa, 
julgue as assertivas abaixo. 

 

41. Se um agente público causar prejuízos a terceiros, no 
exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, 

será o Estado responsabilizado civilmente, 
independentemente de dolo ou culpa por parte do 

agente público. 
 

42. As ações de improbidade administrativa não incidem 

sobre autoridades políticas que estejam aptas a cometer 
crime de responsabilidade, em virtude da vedação 

constitucional ao duplo regime sancionatório. 
 

Com base na Lei nº 8.112, de 1990, que institui o regime 

jurídico único dos servidores públicos federais, julgue os 
itens seguintes. 

 
43. O servidor nomeado para cargo público terá a sua 

investidura com o início do exercício de suas atribuições. 
 

44. A licença para tratar de interesses particulares 

depende de juízo discricionário da administração e 
somente poderá ser concedida ao servidor público 

estável e desde que não esteja no estágio probatório. 
 

45. O servidor público pode responder nas esferas civil, 

penal e administrativa pelo exercício irregular de suas 
atribuições, sendo que a responsabilidade 

administrativa será afastada quando houver absolvição 
penal por meio de sentença que negue o fato ou a 

autoria. 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
46. Para o professor que comprove exclusivamente 

tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 
educação infantil, no ensino fundamental e médio, 

haverá redução de 5 anos para a aposentadoria, 
exclusivamente quanto ao requisito idade. 

 

47. Heber Carvalho, estrangeiro, ao visitar o Brasil para 
negócios, foi preso. Na delegacia não permitiram que 

fosse impetrado “habeas corpus”, explicando a 
autoridade que o “caput” do art.5º, da CF/88, somente 

se aplica ao estrangeiro que possui residência no país. 

No caso narrado, a autoridade está equivocada, já que 
mesmo os estrangeiros em trânsito possuem direito à 

liberdade, direito esse, expressamente previsto no 
referido artigo.  
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48. Ao servidor público ocupante de cargo público é 

garantido o direito ao reconhecimento das convenções 
e acordos coletivos.  

 
49. Os direitos e garantias fundamentais são abrangidos 

pelos direitos e deveres individuais e coletivos, direitos 

sociais, da nacionalidade, direitos políticos, mas não se 
relacionam com os partidos políticos. 

 
50. Rubens Maurício em viagem de lazer à Itália com sua 

esposa grávida, lá tiveram um bebê. É certo que a Itália 

adota o sistema do “ius sanguinis”. Nesta hipótese, o 
bebê é considerado apátrida.  

 
51. A improbidade administrativa é causa de perda dos 

direitos políticos e na sua reincidência, os direitos 
políticos serão cassados.  

 

52. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro 
que adquirir outra. 

 
53. Diversas manifestações têm sido realizadas no país 

pelas mais diversas razões. Em um determinado dia, um 

grupo de mil concurseiros resolveu se reunir para 
protestar contra arbitrariedades das bancas 

examinadoras. A manifestação era pacífica, sem armas, 
em local aberto ao público, não frustrava outra 

manifestação, contudo, não avisaram as autoridades 
competentes. Nesta situação, não há qualquer 

problema com a manifestação, já que o direito de 

reunião não depende de prévio aviso. 
 

54. Um pequeno produtor de soja, feliz pelos sucessivos 
sucessos de sua plantação, resolveu comprar uma 

Ferrari, financiada, e alguns empréstimos milionários 

para uso pessoal. Ocorre que naquele ano, uma terrível 
geada acometeu a região de sua pequena propriedade 

rural trabalhada pela família. Não podendo mais pagar 
o financiamento e não tendo outros meios de saldar a 

dívida, o banco ingressou com pedido de penhora da 

referida propriedade. Nesta hipótese, o banco não tem 
razão, já que a pequena propriedade rural, assim 

definida em lei, desde que trabalhada pela família, não 
será objeto de penhora para pagamento de débitos 

decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei 
sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. 

 

55. Túlio Lages ama redes sociais e passa horas e horas 
marcando as pessoas em fotos. Em 2020 foi 

promulgada lei considerando crime a referida atitude. A 
pena é de reclusão de 20 anos. Todas as marcações que 

Tulio fez até então não são consideradas crimes, já que 

não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena 
sem prévia cominação legal. Contudo, no dia 23 de abril 

de 2021, Tulio não resistindo a seus ímpetos, marcou 
um amigo, o que lhe rendeu 20 anos de reclusão. Em 

2025, outra lei deixou de considerar o crime a marcação 
de pessoas em redes sociais. Nesta situação, Tulio não 

poderá ser beneficiado já que no momento da ação, sua 

atitude era considerada crime e deve responder por 
isso.  

56. Diogo Cerqueira, professor de Constitucional sempre 

gostou de ler o art.5º a seu filho Edu, que hoje conta 
com 10 anos de idade. Em um determinado dia, foi 

confundido com um meliante. Indignado com o 
ocorrido, o menino impetrou um “habeas corpus”. 

Quando foi peticionar a ação, o atendente do setor de 

protocolo do Fórum disse que a ação não seria aceita, 
pois ele é menor de idade e não está representado por 

advogado. Nessa situação, o atendente do protocolo 
não possui razão, já que o “habeas corpus” é ação que 

dispensa capacidade postulatória e ainda, possui 

legitimação universal.  
 

57. O tráfico ilícito de entorpecentes é considerado crime 
inafiançável e imprescritível.  

 
58. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 

popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 

público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus 

da sucumbência. Assim, a ação popular contra ato 

atentatório à moralidade administrativa, referente ao 
Presidente da República, deve ser processada e julgada 

perante o Supremo Tribunal Federal. 
 

59. Algum tempo atrás, saiu nas mídias que em 
determinado processo seletivo de um grande varejista, 

uma mulher não foi contratada para ser caixa do 

estabelecimento por estar muito acima do peso. A 
referida situação viola a CF/88, já que é expresso em 

seu texto a proibição de diferença de salários, de 
exercício de funções e de critério de admissão por 

motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 

 
60. Fernando Maurício, adolescente, revoltado com a 

pouca mesada que recebe de seus pais, resolveu 
entregar alguns currículos. Foi contratado para ser 

segurança em uma boate noturna. Os pais, indignados, 

denunciaram o estabelecimento à Procuradoria do 
Trabalho, já que a CF/88 prevê expressamente a 

proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores 

de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos. 

 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

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

valor real dos benefícios da Seguridade Social, ou seja, 
protege tais benefícios para que não sofram redução 

diante da inflação, mantendo seu real valor de compra. 
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62. O princípio da universalidade e equivalência dos 

benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, 
bem como o princípio da equidade na forma de 

participação dos benefícios, estão previstos na CF/88 e 
são objetivos da Seguridade Social no Brasil. 

 

63. Se um Técnico do Seguro Social assumir cargo de 
deputado federal, será considerado, durante o período 

em que exercer o cargo em comissão, segurado 
obrigatório do RGPS, na qualidade de empregado. 

 

64. Determinando segurado especial do RGPS, 
considerado pequeno produtor rural, foi eleito dirigente 

de cooperativa rural constituída exclusivamente por 
segurados especiais. Nessa situação, tal trabalhador 

perderá a qualidade de segurado especial e passará a 
ser segurado na condição de contribuinte individual. 

 

65. É segurado empregado o brasileiro civil, domiciliado 
e contratado no exterior, que trabalhe para organismo 

oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo 
no exterior, desde que não seja coberto por regime 

próprio de previdência. 

 
66. O síndico de condomínio que tenha sido eleito para 

exercer atividade de administração condominial e que 
seja dispensado do pagamento da respectiva taxa de 

condomínio, deverá se inscrever como segurado 
empregado da previdência social. 

 

67. Pode optar pela proteção previdenciária, com 
exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por 

idade, visando pagar contribuição previdenciária mensal 
pela alíquota de apenas 5% incidente sobre o limite 

mínimo mensal do salário-de-contribuição, o 

pertencente a família de baixa renda na condição de 
segurado facultativo sem renda própria, que se dedique 

exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua 
residência. 

 

68. Segundo a jurisprudência do STF, as contribuições 
residuais para a seguridade social, apesar de só 

poderem ser criadas mediante lei complementar, 
poderão ter base de cálculo e fato gerador próprios de 

impostos. Ademais, a exigência de nova contribuição 
para a Seguridade Social, ou sua modificação que 

acarrete majoração deste tributo, sujeita-se à 

anterioridade nonagesimal, a contar da data da vigência 
da lei que a houver instituído ou modificado. 

 
69. Consoante o entendimento do STJ, a verba 

denominada hora repouso alimentação tem natureza 

remuneratória, compondo, portanto, o salário de 
contribuição. 

 
70. As importâncias recebidas a título de férias 

indenizadas com o respectivo adicional constitucional, 
inclusive o valor da dobra da remuneração de férias, 

prevista no art. 137 da CLT,  integram o salário de 

contribuição do empregado urbano. 
 

71. As empresas são obrigadas a arrecadar a contribuição 

do segurado contribuinte individual a seu serviço, 
descontando-a da respectiva remuneração, e recolhê-la 

até o dia 15 do mês seguinte. Quando não houver 
expediente bancário na data do vencimento das 

contribuições sociais, o prazo para pagamento deve ser 

antecipado para o dia útil imediatamente anterior ao 
vencimento do tributo. 

 
72. As empresas que compõem grupo econômico, de 

qualquer natureza, respondem, subsidiariamente, entre 

si pelas obrigações financeiras das contribuições 
patronais. 

 
73. São dependentes de Classe I o cônjuge, a(o) 

companheira(o), o filho não emancipado, de qualquer 
condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou 

que tenha deficiência intelectual ou mental ou 

deficiência grave, bem como o enteado e o menor sob 
tutela, sem a necessidade de fazer prova de 

dependência econômica. 
 

74. A carência da aposentadoria por invalidez e do auxílio 

doença será, em regra, de 12 contribuições mensais, 
exceto se a incapacidade for decorrente de acidente de 

qualquer natureza ou causa, de doença profissional ou 
do trabalho ou nos casos em que o segurado, após filiar-

se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e 
afecções especificadas em lista elaborada pelos 

Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada 

a cada 3 (três) anos. 
 

75. O fato gerador da aposentadoria por idade ocorrerá, 
em relação ao segurado, após completar a idade de 65 

anos de idade (se homem) e 60 anos de idade (se 

mulher). No entanto, se for professor(a) da educação 
infantil, fundamental ou ensino médio, as idades irão 

reduzir em 5 anos. 
 

76. Será devido auxílio-acidente, após ocorrer um 

acidente de qualquer natureza ou causa, quando há 
consolidação das lesões com sequelas definitivas, com 

consequente redução parcial da capacidade laborativa 
para a atividade que habitualmente exercia. 

 
77. Exige-se carência de 10 contribuições mensais para 

ter direito ao salário maternidade, quando se tratar de 

contribuinte individual ou facultativo e de 24 
contribuições mensais quando se tratar de auxílio 

reclusão, decorrente de prisão do segurado de baixa 
renda em regime prisional fechado ou semiaberto. 

 

78. Equiparam-se aos filhos, mediante declaração escrita 
do segurado e comprovada a dependência econômica, 

o enteado e o menor que esteja sob sua tutela, desde 
que não possuam bens suficientes para o próprio 

sustento e educação. 
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79. O valor da aposentadoria do segurado que necessitar 

de assistência permanente de outra pessoa, nos termos 
do Anexo I do Regulamento da Previdência Social – RPS, 

será  acrescido de 25%, devendo ser recalculado 
quando o benefício que lhe deu origem for reajustado e 

sendo devido ainda que supere o teto, não sendo 

incorporado à pensão por morte. 
 

80. O salário maternidade é devido à mãe ou pai 
adotivos, salvo se que a mãe biológica tiver recebido o 

mesmo benefício por ocasião do nascimento da criança. 

Nos casos de adoção ou guarda em conjunto, se ambos 
os adotantes forem segurados da previdência social, o 

salário-maternidade será dividido entre ambos. 
 

81. O segurado em gozo de aposentadoria especial pode 
continuar trabalhando, desde que não seja exposto a 

agentes físicos, químicos ou biológicos que prejudiquem 

sua saúde ou integridade física. 
 

82. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou 
de fato, que recebia pensão de alimentos, receberá a 

pensão por morte em igualdade de condições com os 

demais dependentes de 1ª classe. 
 

83. Apesar de não ser a primeira norma a tratar de 
seguridade social, a Lei Eloy Chaves (Decreto Legislativo 

nº 4.682/1923) é considerada pela doutrina majoritária 
o marco inicial da previdência social brasileira, por ter 

criado os institutos de aposentadoria e pensões para os 

empregados do setor ferroviário. 
 

84. É extinta a punibilidade do crime de Apropriação 
Indébita Previdenciária se o agente, espontaneamente, 

declara e confessa sua prática, independentemente de 

efetuar o pagamento das contribuições, desde que 
preste as informações devidas à Previdência Social, na 

forma definida em lei ou regulamento, antes do início 
da ação fiscal. 

 

85. É permitido acumular o recebimento de 
Aposentadoria por idade com auxílio doença, caso o 

segurado continue trabalhando após se aposentar e 
fique afastado do trabalho por mais de 15 dias por 

motivo de doença ou acidente. 
 

86. Ao se utilizar do método de interpretação finalístico, 

o intérprete busca o sentido da lei mediante a análise 
do significado das palavras utilizadas pelo legislador. 

 
87. A vigência da lei de natureza previdenciária segue a 

regulamentação da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro, de modo que entrará em vigor 
noventa dias depois de oficialmente publicada. 

 
88. Integração é a parte da ciência jurídica que estuda 

os métodos e processos lógicos que objetivam definir o 
conteúdo, sentido e o alcance das normas jurídicas. Na 

integração gramatical ou literal busca-se o fim almejado 

pelo legislador, ou seja, o intérprete busca o sentido da 
norma por meio do entendimento da finalidade de sua 

inserção no ordenamento jurídico e por meio dos 

valores por ela tutelados. 
 

89. Dentre os Impactos da Lei nº 13.467/2017 na 
Previdência Social, temos que o total das diárias para 

viagem pagas pelo empregador, quando excedente a 

cinquenta por cento do salário mensal, passaram a 
integrar o salário de contribuição.  

 
90. Em relação à Lei Orgânica da Assistência Social – 

LOAS, podemos afirmar que o Benefício de Prestação 

Continuada - BPC, quando devido a idoso que se 
encontre na condição de acolhimento de longa 

permanência em abrigo ou hospital, não prejudica seu 
direito ao recebimento deste benefício. Também 

podemos afirmar que o centro de referência de 
assistência social (CRAS) é uma unidade pública 

municipal, de base territorial, localizada em áreas com 

maiores índices de vulnerabilidade e risco social, 
destinada à articulação dos serviços socioassistenciais 

no seu território de abrangência e à prestação de 
serviços, programas e projetos socioassistenciais de 

proteção social básica às famílias. 

 
INFORMÁTICA 

 
91. Roteadores são equipamentos de rede responsáveis 

pela função de controlar o tráfego na internet. 
 

92. O IPv6 é a versão mais atual do Protocolo de 
Internet. Ele está sendo implantado de maneira 

gradativa na Internet e possui 64 bits formados por 

dígitos hexadecimais. 
 

93. Nos últimos anos, tem havido um esforço 
internacional conjunto para padronizar os protocolos de 

internet de forma que possam ser também utilizados na 

intranet. 
 

94. Os principais navegadores possuem características 
em comum na interface, quais sejam: voltar para a 

página anterior, ir para página posterior, recarregar a 

página atual, barra de endereço, entre outros – uma 
outra característica comum entre eles é apresentar um 

histórico dos sites navegados ao longo do tempo. 
 

95. O IMAP é um protocolo de internet da camada de 
aplicação que permite que possibilita que um cliente de 

e-mail acesse suas mensagens eletrônicas em um 

servidor de correio remoto. 
 

96. a criptografia, um Certificado de Chave Pública – 
também conhecido como Certificado Digital – é um 

documento eletrônico utilizado para comprovar a 

propriedade de uma chave pública. O certificado inclui 
informações sobre a chave, informações sobre a 

identidade de seu proprietário e a assinatura digital de 
uma entidade que verificou o conteúdo do certificado 

(chamado de emissor). 
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97. Para maior proteção de uma máquina conectada à rede, recomenda-se a instalação de quantos softwares antivírus 

forem necessários. 
 

98. A memória de acesso aleatório – também chamada de memória principal – permite o armazenamento de dados de 
forma não volátil, possibilitando recuperação da informação em data posterior. 

 

 

 
 

99. Utilizando a tabela acima como base, podemos utilizar funções aninhadas para avaliar se os alunos foram aprovados 
(nota maior ou igual a 7), reprovados (nota menor que 6) ou estão em recuperação (nota maior ou igual a 6 e menor 

que 7). Nesse caso, podemos utilizar a seguinte fórmula na célula E2:  

 

=SE(E2>=7;"APROVADO";SE(E2>=6;"RECUPERAÇÃO";"REPROVADO")) 
 
100. O Windows Defender é um software antimalware do Microsoft Windows. Ele foi lançado inicialmente como um 

software anti-spyware e futuramente evoluiu para um software antivírus completo. Windows Defender vem incluído 

nativamente Windows 10 e faz o papel também de firewall pessoal. 
 

 
 

 

Preencha o Gabarito! 
Clique aqui! 

 
OBS: Caso tenha imprimido este documento, acesse o arquivo digital para clicar no botão acima ou, caso prefira, digite o 

endereço a seguir no seu navegador para acessar o formulário: https://estr.news/Simulado-INSS-01  
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