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Simulado Exclusivo para Assinantes 

2º Simulado INSS 2019 
 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO INSS 
 

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

2 – A prova contém 100 itens que abordam conhecimentos que foram cobrados no último concurso 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, o PDF de Correção da Prova elaborado pela equipe de analistas do Passo 
Estratégico será divulgado na área do aluno assinante. 

8 – A disponibilização do PDF de Correção é EXCLUSIVA aos alunos assinantes que adquiriram um 
dos nossos planos de Assinatura Ilimitada*. 

9 – Apenas os assinantes terão acesso ao Gabarito e à Correção do Simulado bem como ao Ranking 
Classificatório com a nota e posição, também divulgados na área do aluno. 
 

PREENCHA O GABARITO NO LINK: https://estr.news/Simulado-INSS-02  
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto para as questões 1 a 7. 
 

 
Por que as moedas digitais se derretem 

 

"Warren Buffett está rindo por último", ironizou a 

agência de notícias Bloomberg . Surgido há uma década como 

forma de dinheiro virtual, descentralizada e fora do alcance de 

autoridades, o bitcoin deixara de ser uma curiosidade de 

aficionados para se transformar em ubíquo objeto de cobiça. Foi 5 

no fim de 2017, depois de seu valor ter saltado de US$ 1 mil 

para quase US$ 20 mil em menos de um ano. Muitos salivaram 

sobre o potencial de ganhar fortunas a jato, de Wall Street a 

uma geração de millennials que vislumbrou no bitcoin a 

oportunidade de, enfim, vingar-se dos "baby boomers" que lhes 10 

roubara os melhores empregos, apartamentos e 

aposentadorias. Passado quase um ano, os mais desafortunados 

da histeria coletiva perderam 80% da aposta, e todos se 

perguntam após esse Annus Horribilis : o sonho acabou? 

"O que está acontecendo é o desmascaramento tardio 15 

de todas as mentiras, exageros e fantasias populistas que 

guiaram a mania que marcou o ano passado", resumiu Lionel 

Laurent, colunista da Bloomberg. 

Apesar do encantamento generalizado, houve vozes 

destoantes de peso. O próprio Buffett, megainvestidor 20 

conhecido como Oráculo de Omaha, sempre disse que o valor 

do bitcoin era esvaziado de fundamentos, resultado de mera 

especulação. Alan Greenspan, ex-czar monetário dos EUA, 

chamou o bitcoin de "moeda não racional" comparável à 

jogatina de Las Vegas. Entre os críticos, a unanimidade era que 25 

a valorização de 2017 apresentava sintomas claros de uma 

bolha financeira. 

Bolha ou não, o que é certo é que algo estourou no 

universo do bitcoin. Cotada a cerca de US$ 3.800, a moeda 

virtual sofreu, de janeiro até a primeira quinzena de dezembro, 30 

desvalorização de 80%. O conjunto das chamadas criptomoedas 

– existem cerca de 1.600 moedas virtuais semelhantes ao 

bitcoin – já perdeu US$ 700 bilhões em valor no ano. Trocando 

em miúdos, é como se oito Petrobras tivessem evaporado da 

Bolsa de Valores. Atualmente, todas as criptomoedas valem 35 

menos de US$ 140 bilhões, frustrando a expectativa dos 

entusiastas de que passariam da casa do trilhão neste ano. 

O analista cambial Stephen Innes, da corretora Oanda, 

previu que o bitcoin seguirá sendo negociado entre US$ 3.500 

a US$ 6.500 no curto prazo e que há chances de ele cair a até 40 

US$ 2.500 em janeiro. 

A comunidade em torno do bitcoin elenca uma série de 

justificativas para a desvalorização. Uma delas é o aperto 

regulatório. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC, 

tem imposto restrições a empresas que tentam levantar capital 45 

junto a investidores por meio do lançamento de novas moedas. 

“No Brasil, um dos exemplos desse aperto é a consulta 

pública que a Receita Federal abriu sobre bitcoins. A Receita 

está tentando implementar controles, o que é normal, mas 

alguns operadores do mercado acharam o que foi proposto para 50 

evitar sonegação excessivo”, citou Tatiana Cassed Ticami, 

advogada do escritório S. Barbosa e autora de A revolução das 

moedas digitais: Bitcoin e Altcoins . “Mas todos sabiam que uma 

maior regulação viria. Seria utópico demais achar que não. " 

(Revista Época, disponível em <https://epoca.globo.com/ 

por-que-as-moedas-digitais-se-derretem-23327107 >) 

 
 

01. De acordo com o texto, a queda de mais de 80% do 
valor do Bitcoin causou a perda de empregos, 

apartamentos e até aposentadorias. 

 
02. De acordo com o último parágrafo do texto, durante 

as tentativas da Receita Federal de implementar 
controles às moedas digitais, foi encontrada sonegação 

excessiva por parte dos operadores de mercado. 
 

03. Em “Muitos salivaram sobre o potencial de ganhar 

fortunas a jato”, o verbo “salivaram” foi utilizado em seu 
sentido conotativo. 

 
04. O segmento “Apesar do encantamento generalizado”, 

que introduz o terceiro parágrafo, expressa ideia de 

oposição. 
 

05. As vírgulas que isolam o termo “enfim” no primeiro 
parágrafo são facultativas, podendo ser retiradas sem 

causar prejuízo à correção gramatical e ao sentido do 

texto. 
 

06. No trecho “O que está acontecendo é o 
desmascaramento tardio de todas as mentiras, 
exageros e fantasias populistas que guiaram a mania 
que marcou o ano passado" (segundo parágrafo), o 

termo destacado introduz uma oração subordinada 

adjetiva explicativa. 
 

07. No título do texto, a partícula “se” desempenha 
função de pronome reflexivo.  
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Texto para as questões 8 a 14. 

 

Ingestão de álcool pode provocar alterações no 

DNA, alertam cientistas 

 

A falta de controle no consumo de álcool pode 

modificar a molécula que carrega as informações genéticas de 

um indivíduo, alerta um grupo de cientistas americanos. Eles 

analisaram dois genes envolvidos na ingestão da substância e 

identificaram alterações significativas em ambas as estruturas 5 

de voluntários que bebiam em excesso. Além disso, os 

investigadores observaram que essas mudanças no DNA estão 

relacionadas ao maior desejo de beber, criando uma espécie de 

círculo vicioso. Os dados foram apresentados na última edição 

da revista especializada Alcoholism: Clinical & Experimental 10 

Research.  

Os autores do estudo analisam os efeitos do álcool no 

organismo humano há 29 anos. “Nossas pesquisas, assim como 

muitas outras nesse campo de investigação, identificaram que 

essa sustância não está apenas nos dando prazer, mas afetando 15 

lentamente nossa composição celular de forma prejudicial, o 

que leva ao desenvolvimento da tolerância, da dependência e 

também de muitas patologias”, conta ao Correio Dipak K. 

Sarkar, professor na Universidade de Rutgers, nos Estados 

Unidos, e um dos autores do trabalho. 20 

A investigação atual concentra-se em dois genes 

relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas: o PER2, que 

influencia o relógio biológico do corpo, e o POMC, que regula o 

sistema de resposta ao estresse. Ao comparar grupos de 

bebedores moderados, compulsivos e pesados (que podem 25 

desenvolver cirrose), os pesquisadores descobriram alterações 

nos genes de integrantes dos dois últimos grupos. As mudanças 

ocorreram por meio de metilação, fenômeno responsável por 

silenciar a expressão desses genes. Quanto mais o indivíduo 

ingere álcool, maiores as modificações identificadas. 30 

Em um segundo experimento, bebedores tiveram 

contato com imagens relacionadas a situações de estresse, 

neutras ou à ingestão de álcool. Em seguida, foram 

apresentados a eles recipientes de cerveja, e os participantes 

puderam prová-la. Os cientistas avaliaram a motivação para 35 

beber dos participantes e concluíram que as mudanças 

provocadas pelo álcool nos genes de bebedores compulsivos e 

pesados estavam associadas a um desejo maior pela ingestão 

da substância. “Descobrimos que as pessoas que bebem muito 

podem estar mudando o seu DNA de uma forma que as faz 40 

desejar ainda mais o álcool”, frisa Sarkar. “Isso pode ajudar a 

explicar por que o alcoolismo é um vício tão poderoso.” 

(Correio Braziliense, disponível em < 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-

saude/2019/02/06/interna_ciencia_saude,735609/ingestao-de-alcool-pode-

provocar-alteracoes-no-dna-alertam-cientistas.shtml>) 

 

08. A pesquisa detectou que bebedores moderados de 
bebidas alcoólicas não estão propensos a sofrerem 

alteração no DNA.  

 
09. A modificação do DNA causada pela ingestão de 

bebidas alcoólicas cria um círculo virtuoso que explica 
porque o alcoolismo é um vício tão poderoso. 

 

10. Em “os participantes puderam prová-la”, o pronome 
“la” retoma anaforicamente o termo “cerveja”. 

 
11. A crase empregada no segmento “neutras ou à 

ingestão de álcool” (primeiro período do quarto 
parágrafo) é facultativa, podendo ser retirada sem 

causar prejuízo à correção gramatical.  

 
12. Os vocábulos “voluntários”, “espécies” e “álcool” são 

acentuados de acordo com a mesma regra de 
acentuação gráfica. 

 

13. Em “concentra-se” (primeiro período do terceiro 
parágrafo), o pronome “se” pode, facultativa e 

corretamente, ser tanto posposto — como aí foi 
empregado — quanto anteposto à forma verbal — se 

concentra. 

 
14. No último parágrafo, a frase “Em seguida, foram 

apresentados a eles recipientes de cerveja, e os 
participantes puderam prová-la” poderia ser reescrita da 

seguinte maneira, mantendo a correção gramatical e o 
sentido original do texto: “Na sequência, apresentaram-
se a eles recipientes de cerveja, e os participantes 
tiveram a oportunidade de degustá-la”. 

 

Texto para as questões 15 a 20. 

 

50% dos usuários do Facebook não gostam de 

uso de dados para anúncio 

 

Metade dos usuários do Facebook entrevistados em 

uma pesquisa afirmou que não se sente confortável com a 

forma como seus dados são usados para a construção de perfis 

pela rede social. A chave do modelo de publicidade da empresa 

parte da sistematização de preferências, que vende aos 

anunciantes a difusão de conteúdos promocionais com alta 

capacidade de segmentação. 

O levantamento foi feito pelo Pew Research Center, um 

dos mais conhecidos institutos de pesquisa sobre tecnologias da 
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informação e comunicação do mundo, sediado nos Estados 

Unidos. O estudo analisou o conhecimento e o sentimento de 

usuários da plataforma quanto ao tratamento de seus dados 

para diversas finalidades, como a segmentação de anúncios. 

Além do desconforto com o tratamento de seus dados, 

74% do grupo ouvido relatou não saber que o site mantinha a 

lista dos seus interesses disponível a eles. Esse conjunto de 

gostos e opções sistematizados pode ser acessado pelo recurso 

chamado “Suas preferências de anúncios”. Essa página elenca 

os interesses registrados pelo Facebook e que são usados para 

o direcionamento de conteúdos pagos a cada usuário. 

Quando direcionados a essa página, 59% dos 

entrevistados informaram que as preferências guardavam 

relação com suas atividades, e 27% não viram qualquer 

semelhança entre os tópicos e seus estilos de vida e gostos. No 

caso de dois tipos de preferências, “aprendizados políticos” e 

“afinidades étnico-raciais”, mais pessoas concordaram com a 

caracterização da rede social nesses casos do que discordaram. 

Ainda assim, mesmo com o conjunto de informações coletadas, 

27% das pessoas relacionadas a algum partido na lista de 

preferências disseram que a leitura estava equivocada. 

Na categoria de afinidades étnico-raciais (que mede 

não a cor ou identidade étnico-racial da pessoa, mas sua 

“afinidade” com grupos), 61% dos usuários enquadrados nessa 

categoria relataram que a classificação realizada pela rede social 

corresponde às suas preferências. Já o restante apontou uma 

leitura incorreta da plataforma sobre suas inclinações em 

relação a este tema. 

Por outro lado, quando perguntados se haviam 

ajustado suas configurações de privacidade, 61% informaram 

que sim, contra 38% negando. Isso pode indicar que, apesar do 

desconhecimento da classificação, parte importante dos 

usuários consultados já incorporou a prática de utilizar esses 

comandos. Já a iniciativa de baixar os dados armazenados pelo 

Facebook, recurso disponibilizado pela plataforma, ainda é 

pouco comum. Apenas 10% dos ouvidos relataram ter feito isso 

no último ano. 

(Agência Brasil, disponível em 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-01/metade-dos-usuarios-do-

facebook-nao-gosta-de-uso-de-dados-para-anuncio>) 

  

 
15. O Facebook classifica os usuários de acordo com suas 

preferências pessoais e as utiliza para exibir publicidade 
segmentada, chave do modelo de negócios utilizado 

pela empresa.  
 

16. Caso a expressão “50% dos usuários” contida no 

título do texto fosse substituída pela expressão “1% dos 
usuários”, o verbo “gostar” deveria ser flexionado no 

singular, para que fosse mantida a correção gramatical. 
 

17. O termo “parte” em “A chave do modelo de 

publicidade da empresa parte da sistematização de 
preferências” e em “parte importante dos usuários 

consultados já incorporou a prática de utilizar esses 
comandos” pertencem a classes gramaticais distintas.  

 

18. No segmento “Essa página elenca os interesses 
registrados pelo Facebook e que são usados para o 

direcionamento de conteúdos pagos a cada usuário”, a 
forma verbal “pagos” poderia ser substituída pela forma 

regular “pagados”, uma vez que o verbo “pagar” possui 
duas formas de particípio.  

 

19. No quinto parágrafo, os parênteses poderiam ser 
substituídos por duplo travessão, sem causar prejuízo à 

correção gramatical do texto. 
 

20. No trecho “...que a classificação realizada pela rede 
social corresponde às suas preferências” (quinto 
parágrafo), a crase poderia ser eliminada sem prejuízo 

da correção gramatical do texto. 
 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

21. A lógica matemática envolve compreensão e aplicação 
de estruturas lógicas. Em relação às estruturas lógicas, 

julgue o item a seguir. 

Uma proposição é dita simples se não possuir outra 
preposição como sua componente, ou seja, não se pode 

subdividi-la em partes menores. 

 

22. Um dos conceitos iniciais de lógica é o de estruturas 

lógicas. Em relação às estruturas lógicas, julgue o item 
a seguir. 

A proposição composta P ou Q é chamada disjunção de P 

ou Q e é simbolizada por P v Q.  Dessa forma, a 
disjunção P v Q só será falsa quando ambas forem 

falsas. 
 

23. A negação da proposição composta “José toma cerveja 

ou Paulo não toma suco” será dada por  

José não toma cerveja, então Paulo não toma suco. 

 

24. Considere como falsa a seguinte afirmação: “Se Almir 

é o dono da cafeteria, então Rose é a gerente desta 
cafeteria”.  

A afirmação “Almir é dono da cafeteria” é necessariamente 
verdadeira? 

 
 

 

10 
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25. A contrapositiva da afirmação “Se um quadro é bonito, 

então esse quadro é um retrato” será dada por “Se um 
quadro não é bonito, então esse quadro não é um 

retrato”. 
 

26. Se não é verdadeiro que “Jaquelini não conseguiu 

atingir a média e Josemar comprou um novo carro”, 
então “Jaquelini conseguiu atingir a média ou Josemar 

não comprou um novo carro”. 
 

27. Márcio, Alex e Rodrigo foram a uma concessionária 

de automóveis. Cada um comprou um carro, todos da 
mesma marca, porém de cores diferentes: branco, azul 

ou prata. 

Considere que somente uma das afirmativas a seguir seja 

verdadeira: Márcio não comprou o carro azul; Alex não 
comprou o carro prata; e Rodrigo comprou o carro 

prata. 
 

Dessa forma, é correto afirmar que Alex comprou o carro 
azul. 

 

28. Considere a sequência infinita 

VOUPASSARNOINSSVOUPASSARNOINSS... 

A 1.280ª letra desta sequência é a letra P. 

 

29. Considere as proposições: 

 
P 1: “Todos os médicos são pediatras”;  

P 2: “Alguns médicos são obstetras”. 
 

Sabendo que ambas são verdadeiras, é possível concluir 

que todos os obstetras são pediatras. 
 

30. A frase “Se Naldo acertou 90% das questões na 
prova, então foi aprovado em primeiro lugar” é 

equivalente a “Naldo não acertou 90% das questões na 
prova ou foi aprovado em primeiro lugar”. 

 

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E ANOTAÇÕES 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ESPAÇO PARA CÁLCULOS E ANOTAÇÕES 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
31. Pode-se classificar a licença como um ato negocial. 

 
32. As pessoas jurídicas de direito público responderão 

pelos danos que seus agentes causarem a terceiros na 
prestação de serviços públicos. Além disso, é 

assegurado o direito de regresso contra o responsável, 

mas apenas nos casos de dolo. 
 

33. Incumbe ao Poder Público, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, sempre através de 

licitação, a prestação de serviços públicos. 

 
34. O princípio da Supremacia do Interesse público sobre 

o Privado vigora de forma absoluta no Ordenamento 
Jurídico Brasileiro, de forma que os interesses da 

administração Pública devem sempre prevalecer sobre 
os interesses privados, mesmo em detrimento a direitos 

individuais. 

 
35. Apesar de o Direito Administrativo estar devidamente 

codificado, ele tem como fontes a lei, a jurisprudência, 
a doutrina e os costumes. 

 

36. As entidades do terceiro setor, ao lado das 
autarquias, fundações públicas, empresas públicas e as 

sociedades de economia mista, integram a 
administração pública indireta. 

 
37. As agências executivas não são uma nova espécie de 

entidade da administração indireta, mas trata-se de 

uma qualificação formal que pode ser conferida às 
autarquias e fundações públicas. 

 
38. As pessoas jurídicas de direito privado, desde que 

integrantes da administração indireta, podem exercer o 

poder de polícia, em qualquer de suas fases. 
 

39. O ato administrativo complexo é aquele cujo 
conteúdo é resultado da manifestação de apenas um 

órgão, porém a sua edição ou a produção de seus 

efeitos depende de um outro ato que o aprove. 
 

40. A concessão de serviços públicos será feita mediante 
procedimento licitatório, na modalidade concorrência, à 

pessoa jurídica ou consórcio de empresas, que tenham 
capacidade para o seu desempenho, por sua contas e 

risco, com prazo determinado e sob a fiscalização do 

poder concedente. 
 

41. Nos casos em que se constatar que os atos 
apresentam defeitos sanáveis e a decisão não acarretar 

lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, 

poderá haver a convalidação por parte da 
Administração. 

 
42. Em caso de omissão do Estado, sua responsabilidade 

civil é do tipo objetiva. 
 

43. É dever do servidor público federal atender com 

presteza ao público em geral, prestando as informações 
requeridas, mesmo as protegidas por sigilo, caso, ao 

seu juízo, a divulgação não cause prejuízo a terceiros. 
 

44. No âmbito do processo administrativo federal, o 

interessado poderá, oralmente ou mediante 
manifestação escrita, desistir parcialmente do pedido 

formulado. 
 

45. Independentemente das sanções penais, civis e 

administrativas previstas na legislação específica, está o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às 

seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do 

fato, na hipótese de atos de improbidade administrativa 
que causam prejuízo ao erário: ressarcimento integral 

do dano, perda dos bens ou valores acrescidos 

ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta 
circunstância, perda da função pública, suspensão dos 

direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de 
multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição 

de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos. 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
46. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, 

de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do 

apenado. 
 

47. Não será concedida extradição de estrangeiro, exceto 
por crime político.  

 

48. Ninguém será considerado culpado até a condenação 
em segunda instância por sentença penal.  

 
49. É crime reter o salário de forma dolosa. 

 

50. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado 
nas organizações sindicais.  

 
51. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é 

assegurada a eleição de um representante destes com 
a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento 

direto com os empregadores.  

 
52. Aos portugueses com residência permanente no País, 

se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão 
atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os 

casos previstos nesta Constituição. 

 
53. O Presidente da República, os Governadores de 

Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os 
houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos 

poderão ser reeleitos para um único período 
subsequente. 
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54. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a 

Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da 
diplomação. 

 
55. A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 
e tem como fundamentos: a soberania, a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e o bipartidarismo político. 

  

56. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 
Poder Executivo não poderão ser superiores aos pagos 

pelo Poder Judiciário.  
 

57. A administração fazendária e seus servidores fiscais 
terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, 

precedência sobre os demais setores administrativos, na 

forma da lei.  
 

58. Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão 
por morte, que será igual ao valor da totalidade da 

remuneração do servidor falecido, até o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social, acrescido de sessenta por cento da 

parcela excedente a este limite, caso aposentado à data 
do óbito. 

 
59. Invalidada por sentença judicial a demissão do 

servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual 

ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de 
origem, com direito a indenização, aproveitado em 

outro cargo ou posto em disponibilidade com 
remuneração proporcional ao tempo de serviço. 

 

60. Ao servidor público da administração direta, no 
exercício de mandato eletivo federal, impõe-se o 

afastamento de seu cargo, sendo-lhe garantido, por 
outro lado, optar pela sua remuneração. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

61. Simone, de 14 anos, está no último ano do Ensino 

Fundamental e é estagiária da empresa Alfa, prestando 
serviço de acordo com a lei específica. Nessas 

condições, de acordo com a Lei 8.212/91, Simone 
poderá se inscrever como segurada facultativa do RGPS. 

 

 
62. Cícero recebe o benefício de aposentadoria por 

invalidez. De acordo com o princípio da irredutibilidade 
do valor do benefício e com as disposições da legislação 

previdenciária, o valor do seu benefício deverá ser 
reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do 

salário mínimo, com base no Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia. 

63. Adália é maior de 65 anos e é beneficiária do 

Benefício Assistencial ao Idoso (BPC- LOAS). De acordo 
com a jurisprudência do STF, seu benefício deverá ser 

reajustado anualmente de forma que seja mantido o seu 
valor real. 

 

64. O auxílio-reclusão será devido nas condições da 
pensão por morte, respeitado o tempo mínimo de 

carência de 24 meses, 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. 
 

65. Clarice trabalhou como segurada empregada até 
20/06/15 e, após esta data, se cadastrou no PAT como 

desempregada e não efetuou mais contribuições para o 

RGPS. Em 16/08/17, deu à luz uma criança e, ao ser 
informada sobre a possibilidade de recebimento de 

salário maternidade, requereu o benefício junto ao 
INSS, em 20/02/2019. Tendo em vista exclusivamente 

estas informações, é incorreto afirmar que o INSS 

indeferirá o benefício requerido por Clarice. 
 

66. Milton se aposentou por tempo de contribuição em 
11/01/2016 e continuou exercendo atividade como 

segurado obrigatório do RGPS. De acordo com a 
jurisprudência do STF, Milton poderá requerer revisão 

de seu benefício para incluir as contribuições vertidas 

após 11/01/2016 no cálculo de sua aposentadoria. 
 

67. O salário de benefício da aposentadoria por idade 
será a média a média aritmética simples dos maiores 

salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por 

cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo 
fator previdenciário. 

 
68. Constitui receita da Seguridade Social a contribuição 

social sobre a receita de concursos de prognósticos. A 

base de cálculo da contribuição equivale à receita 
auferida nos concursos de prognósticos, sorteios e 

loterias e a alíquota de contribuição corresponde ao 
percentual vinculado à Seguridade Social em cada 

modalidade lotérica, conforme previsto em ato do poder 
executivo. 

 

69. Celso trabalha como garimpeiro em um garimpo 
pertencente à empresa Ouro em Tudo S.A. em caráter 

não eventual, sob subordinação e mediante 
remuneração. Nessas condições, Celso será segurado 

obrigatório do RGPS na condição de contribuinte 

individual. 
 

70. Everton presta serviço de natureza urbana ou rural, 
em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem 

relação de emprego. Nesta hipótese, Everton será 
segurado obrigatório da Previdência Social como 

trabalhador avulso. 
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71. Carlos estava em gozo de auxílio-doença quando veio 

a ser recluso em regime fechado. Nessas condições, 
Carlos poderá continuar recebendo o benefício, salvo se 

seus dependentes estiverem em gozo de auxílio-
reclusão, permitida a opção pelo benefício mais 

vantajoso. 

 
72. Em relação ao financiamento da Seguridade Social, 

podemos afirmar que as Estados, os Municípios e o 
Distrito Federal deverão prever em seus próprios 

orçamentos anuais as receitas a serem destinadas para 

a Seguridade Social. 
 

73. Mário é segurado obrigatório do Regime Geral de 
Previdência Social e veio a falecer deixando como seu 

único dependente seu filho Mário Júnior, este último 
possui 20 anos de idade e, devido a uma decisão 

judicial, colou grau em ensino superior aos 19 anos. 

Nessas condições, podemos afirmar que Mário Júnior 
fará jus a Pensão por Morte em decorrência do 

falecimento de seu pai. 
 

74. A contribuição social do empregador rural pessoa 

física em substituição à contribuição patronal sobre a 
remuneração dos segurados empregados e 

trabalhadores avulsos que lhe prestem serviço será de 
1,2% sobre a receita bruta da comercialização da 

produção rural. Entretanto, por opção, o empregador 
rural pessoa física poderá substituir a contribuição sobre 

a receita bruta pela contribuição sobre a folha de 

salários. 
 

75. A pensão por morte, será devida ao conjunto de 
dependentes do segurado que falecer, aposentado ou 

não, a contar da data do óbito, quando requerida em 

até cento e oitenta dias após o óbito, para os filhos 
menores de dezesseis anos, ou em até noventa dias 

após o óbito, para os demais dependente. 
 

76. Acerca dos princípios da seguridade social, podemos 

afirmar que equidade na forma de participação do 
custeio e isonomia são conceitos que se confundem. 

 
77. O princípio da solidariedade é um dos princípios que 

dão suporte para que o Regime Geral de Previdência 
Social possa ser organizado em Regime de Repartição 

Simples. 

 
78. Quanto à evolução da Seguridade Social no Brasil, 

podemos afirmar que as formas mais antigas de 
proteção social que são relatadas no território nacional 

são as Santas Casas de Misericórdia, as quais foram 

instituídas pela primeira norma a estruturar o sistema 
previdenciário brasileiro. 

 
79. Gláucia efetuou 10 contribuições para a Previdência 

Social como contribuinte individual quando, após o 
pagamento da competência que vencia em 15/06/2017, 

parou de contribuir em decorrência de dificuldades 

financeiras. Voltou a contribuir na mesma categoria em 
01/09/18 e, após o pagamento de 6 contribuições, foi 

acometida de doença que a incapacitou 

temporariamente para o exercício de suas atividades 
laborais. Nessa situação, é correto afirmar que Gláucia 

cumpre o requisito de carência para a concessão de 
auxílio doença. 

 

80. Instituto Nacional de Seguridade Social se equipara à 
empresa para fins de recolhimentos das contribuições 

sociais dos seus servidores ocupantes exclusivamente 
de cargo em comissão. 

 

81. O  Conselho Nacional da Previdência Social será 
composto de 9 representantes da sociedade civil, 

nomeados pelo Presidente da República, tendo os 
representantes da sociedade civil mandato de 2 anos, 

podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez. 
 

82. Cecília possui 65 anos e vive com dois netos: João, 

do qual possui a guarda, e Geraldo, do qual possui a 
tutela. Caso venha a requerer o Benefício Assistencial 

ao Idoso, previsto na Lei 8.742/92, João fará parte do 
seu grupo familiar e Geraldo não. 

 

83. A empresa Beta S.A. declarou as contribuições 
previdenciárias incidentes sobre o seu lucro no prazo 

previsto na legislação, entretanto, não efetuou nenhum 
pagamento referente à essas contribuições. Nessas 

condições, podemos afirmar que o termo inicial do prazo 
decadencial de 5 anos para o fisco constituir o crédito 

tributário é de 5 anos contados da data do fato gerador. 

 
84. É incorreto afirmar que não incorrerá no crime de 

apropriação indébita previdenciária a empresa que 
deixe de pagar o salário da empregada em gozo de 

salário-maternidade, quando o respectivo valor já tiver 

sido reembolsado à empesa pelos cofres públicos. 
 

85. A aposentadoria por idade, uma vez cumprida a 
carência exigida, será devida ao segurado que 

completar sessenta e cinco anos de idade, se homem, 

ou sessenta, se mulher, reduzidos esses limites para 
sessenta e cinqüenta e cinco anos de idade para os 

segurados garimpeiros que trabalhem, 
comprovadamente, em regime de economia familiar. 

 
86. Célia é beneficiária de aposentadoria do Regime Geral 

de Previdência Social e continua exercendo atividade 

laborativa que a caracteriza como segurada empregada. 
Caso Célia venha a adotar uma criança, poderá receber 

o benefício de salário maternidade, nos termos da Lei 
8.213/91. 

 

87. A Quanto às fontes de direito previdenciário, 
podemos afirmar que a Medida Provisória 871 editada 

em 18/01/2019 é uma fonte primária. 
 

88. O adicional de transferência, que é o valor pago 
mensalmente de forma complementar ao salário 

contatual ao empregado quando transferido 

provisoriamente para outro local de trabalhado, 
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implicando mudança de residência, é parcela integrante 

do salário de contribuição. 
 

89. No ano de 2019, o segurado que preencher as 
condições para a percepção da aposentadoria por 

tempo de contribuição integral poderá optar pela não 

incidência do fator previdenciário no cálculo da renda 
mensal inicial se o total resultante da soma de sua idade 

e de seu tempo de contribuição alcançar 85 pontos se 
mulher e 95 pontos se homem.  

 

90. A proposta de orçamento da seguridade social será 
elaborada de forma integrada pelos órgãos 

responsáveis pela saúde, previdência social, assistência 
social e educação, tendo em vista as metas e 

prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias,  assegurada a cada área a gestão de 

seus recursos. 

 
INFORMÁTICA 

 

Sobre os conceitos de Internet e intranet e os conceitos 
básicos e modos de utilização de tecnologias, 

ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática, 
analise as afirmações abaixo 

 
91. Uma CPU consiste em três partes: a unidade de lógica 

e aritmética, que contém os circuitos que realizam 

operações sobre dados (como adição e subtração); a 
unidade de controle, que contém os circuitos para a 

coordenação das atividades da máquina; e a unidade de 
registro, que contém células de armazenamento de 

dados (similar às células da memória principal), 

chamadas de registradores, usadas para o 
armazenamento temporário das informações dentro da 

CPU. 
 

92. A Intranet possui a mesma lógica de funcionamento 

que a internet, entretanto, ao contrário da Internet, a 
Intranet pode ser acessada por uma LAN. A intranet 

também é considerada uma rede aberta. 
 

93. Uma das peculiaridades que tornam a internet flexível 
é a sua estrutura descentralizada. Enquanto outras 

tecnologias podem ser controladas por uma empresa ou 

país, a internet é capaz de se adaptar diante de 
obstáculos e encontrar novos caminhos para se 

desenvolver. 
 

LibreOffice é um pacote de produtividade de escritórios 

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

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

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

documentos em muitos outros formatos, incluindo 

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

subsequente: 

94. Writer é o componente de processamento de textos 

do LibreOffice. O Writer possui recursos usuais de um 
processador de textos como verificação ortográfica, 

hifenização, autocorreção, localizar e substituir, geração 
automática de sumários e índices, mala direta e outros. 

Entretanto o Writer não possui o recurso de dicionário 

de sinônimos. 
 

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

 

95. Cortana é assistente por voz foi criada pela Microsoft 
baseada na personagem da série de jogos Halo e possui 

a mesma voz da atriz do game, Jen Taylor. O Cortana 
também é considerado líder de mercado no segmento 

de assistentes de voz, ficando a frente do Google 
Assistant e da Siri (Apple). 

 

96. Para fixar o Microsoft Edge no menu Iniciar ou na 

barra de tarefas, selecione Iniciar   e role para 

encontrar o Microsoft Edge  na lista de aplicativos, 

clique com o botão direito do mouse nele (ou pressione 

e segure) e então selecione Fixar em Iniciar  ou 

Fixar na barra de tarefas . 

 

Sobre as ferramentas e os aplicativos de navegação 
julgue o item abaixo: 

 
97. Para localizar e obter documentos na World Wide 

Web, cada documento recebe um endereço único, 

chamado de Localizador de Recursos Uniforme (URL – 
Uniform Resource Locator). 

 

“Fundada em 1998, a Google Inc. tornou-se uma das 
companhias de tecnologias mais reconhecidas do mundo. Seu 
principal serviço, o motor de buscas Google, é usado por 
milhões de pessoas para encontrar documentos na World Wide 
Web. Além disso, a Google fornece serviços de correio eletrônico 
(Gmail), um serviço de compartilhamentos de vídeo na Internet 
(YouTube) e diversos outros serviços na Internet (incluindo 
Google Maps, Google Calendar, Google Earth, Google Books e 
Google Translate).” -- Brookshear, J. Glenn. Ciência da 

Computação: Uma Visão Abrangente.  

 

A respeito de correio eletrônico analise a afirmação 
abaixo: 

 
98. A jornalista Thaís Mendes está cobrindo um evento 

fora da sede do Estratégia Concursos em São Paulo 
quando recebe uma mensagem avisando que o edital 

do INSS acabou de ser publicado. Ela, então, usando o 

aplicativo de Gmail no celular encaminha o e-mail e seu 
anexo para o Fernando, solicitando que este tome as 

devidas providências. Neste processo podemos afirmar 
que, por usar uma interface Mobile do aplicativo de E-

mail, os protocolos POP3, IMAP e SMTP não foram 

usados. 
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Sobre segurança e proteção em sistema de informação 

julgue os itens a seguir: 
 

99. O professor Rosenval após um dia intenso de trabalho 
revolveu navegar um pouco na internet para passar o 

tempo. Sem perceber, o professor autorizou a execução 

de um programa que alterou todos os arquivos da sua 
pasta de aulas (arquivos em Word ou PDF) incluindo 

uma imagem do Coach Luís Eduardo. Neste sentido, 
pode-se dizer que Rosenval foi infectado por um vírus 

de Macro. 

 
100. O fato dos vírus de macro infectarem documentos 

de usuário em vez de programas de sistema, não 
impede que os tradicionais controles de acesso a 

sistemas de arquivo são de tenham efetividade para 
impedir que eles se espalhem. 
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