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Simulado Exclusivo para Assinantes 
3º Simulado p/ INSS (Administrativo) 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO 
 

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

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

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

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

5 – A partir das 14h, os nossos professores iniciarão a Correção da Prova AO VIVO 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. 

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

7 – 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-03  
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PORTUGUÊS 

 

Texto I  
 

O governo pode entregar ao Congresso, nesta semana, 

sua proposta para a reforma da Previdência. O que se sabe até 

o momento, pelo que foi divulgado na última quinta-feira, é que 

a idade mínima deverá ficar em 62 anos para mulheres e 65 

para homens, ao final de um período de transição de 12 anos; 5 

e que pode ser implantado um modelo de capitalização, no qual 

cada trabalhador será responsável por formar sua própria 

aposentadoria. 

No caso dos militares, que não fazem parte dos 

regimes de Previdência dos trabalhadores públicos e privados, 10 

o secretário da Previdência, Rogério Marinho, já afirmou que o 

presidente Jair Bolsonaro quer que a reforma seja para "todos 

os segmentos" – mas o vice-presidente da República, Hamilton 

Mourão, afirmou que a "ideia do segmento militar" é deixar para 

um outro momento as mudanças nas aposentadorias de 15 

militares. 

A Previdência é o sistema que garante o pagamento de 

aposentadorias e outros benefícios aos cidadãos que participam 

de seu sistema. No modelo atual em vigor no país, é uma 

espécie de "seguro", no qual o trabalhador que está na ativa 20 

banca o sustento daquele que está aposentado ou foi afastado 

de suas funções. 

Ela garante uma renda mensal ao segurado que precisa 

parar de trabalhar por um tempo determinado (seja por doença, 

gravidez ou acidente) ou pelo resto da vida, com no caso da 25 

aposentadoria. 

Para a Previdência funcionar bem, é preciso haver um 

certo equilíbrio entre a soma de todas as contribuições e o total 

pago aos beneficiários. No entanto, a Previdência tem 

arrecadado menos do que ela precisa gastar. O governo cobre 30 

essa diferença, que é chamada de déficit. 

Como o déficit da Previdência tende a crescer cada vez 

mais devido ao envelhecimento da população (mais "bocas" 

para sustentar e menos "braços" para colaborar), discute-se a 

necessidade de uma reforma para mudar suas regras e, assim, 35 

tentar equilibrar as contas novamente. O governo pretende, 

com a reforma, economizar R$ 1 trilhão em dez anos. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/16/e
ntenda-como-funciona-a-previdencia-e-as-regras-

que-estao-em-jogo.ghtml com adaptações 

 

 

 

 

Julgue os itens seguintes, a respeito das ideias e das 

construções linguísticas do texto apresentado. 

 
01. Infere-se do primeiro parágrafo que não são 

conhecidas as idades definitivas para a aposentadoria 
após a reforma. 

 
02. O vocábulo “pode” (ℓ.1), utilizado no primeiro 

período, indica que o governo tem a capacidade de 

entregar sua proposta para a reforma da previdência, 
mas não o fez. 

 
03. O segundo parágrafo sugere que haveria uma 

divergência entre as declarações do Presidente da 

República e do Vice-Presidente quanto ao momento da 
reforma nas regras previdenciárias dos militares. 

 
04. De acordo com as informações do texto, o 

envelhecimento da população afeta diretamente o 
déficit da previdência. 

 

05. Prejudicaria a correção gramatical do texto a 
supressão das vírgulas que isolam a expressão “nesta 

semana” (ℓ.1). 
 

06. O vocábulo “banca” (ℓ.21) foi utilizado no sentido de 

“sustenta” ou “financia”. 
 

07. A supressão da vírgula após a palavra “militares” (ℓ.9) 
faria supor que nem todos os militares fazem parte dos 

regimes de Previdência dos trabalhadores públicos e 
privados. 

 

08. A expressão “é que” (ℓ.3) foi empregada com função 
apenas de realce ou ênfase, razão por que sua 

supressão não causaria prejuízo gramatical ou 
semântico. 

 

09. Prejudicaria as informações originais do período se o 
trecho “em vigor” (ℓ.19) fosse substituído por “vigente” 

ou “que vige”. 
 

10. As aspas que isolam a palavra “seguro” (ℓ.20) foram 

empregadas para indicar ironicamente que a palavra foi 
usada fora do seu sentido mais usual. 

 
11. A substituição de “foi afastado” (ℓ.21) por “afastou-

se” não causaria prejuízo à correção gramatical, mas 
afetaria os sentidos originais do texto. 

 

12. Nas relações de coesão interna do texto, o pronome 
“Ela” (ℓ.23) tem como referente o termo 

“aposentadoria”, mencionado no parágrafo anterior. 
 

13. A oração “Para a Previdência funcionar bem” (l.20) 

indica uma consequência do equilíbrio nas contas 
previdenciárias. 

 
14. O vocábulo “Como” (ℓ.32) introduz uma circunstância 

de causa no período em que ocorre. 
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Texto II 
 

Segundo estudos da psicologia, como o de Augusto 

Comte, que definiu o conceito de altruísmo como o oposto de 

egoísmo, o ser humano é, por natureza, generoso. Ou seja, 

independentemente de influências históricas e sociais, o homem 

tem o instinto de querer o bem do próximo e é capaz de agir 5 

espontaneamente para tal. 

O altruísmo é também discutido por muitas outras 

áreas, como a religião, e muitos outros filósofos. Parte 

componente do comportamento humano, a pessoa altruísta é 

frequentemente gentil e não necessariamente reconhece tal 10 

qualidade, simplesmente a executa sem esperar por resposta ou 

visibilidade. 

É impossível viver sozinho, portanto, devemos saber 

lidar com outras pessoas em diferentes momentos do dia a dia. 

Sendo o ser humano gentil por natureza, a convivência é 15 

facilitada quando um age pelo outro. Ou seja, quando temos 

alguma atitude altruísta, deixando de olhar apenas para o nosso 

umbigo, um ciclo de benefícios se cria, afinal, sabemos que 

“gentileza gera gentileza”, por mais clichê que a frase pareça. 

Estudos comprovam que ela pode ser responsável até 20 

mesmo por melhoras na saúde. Sendo motivo de bem-estar e 

autoestima, a gentileza evita o desenvolvimento de doenças 

crônicas como depressão e problemas psiquiátricos relacionados 

à convivência social. 

https://www.eusemfronteiras.com.br/falando-sobre-
gentileza/ 

 

No que concerne ao texto precedente, julgue o próximo 

item. 
 

15. Conclui-se do primeiro parágrafo que Augusto Comte 

concebe egoísmo e altruísmo como antônimos. 
 

16. Infere-se do texto que a gentileza pode ser praticada 

também tendo em vista benefícios práticos. 
 

17. A oração “deixando de olhar apenas para o nosso 

umbigo” (ℓ.17-18) foi utilizada em sentido denotativo. 

 

18. Infere-se do texto que é possível uma pessoa 
altruísta não ser gentil. 

 

19. O pronome “a” em “a executa” (ℓ.11) tem como 
referente a expressão “tal qualidade” (ℓ.10-11), que, por 

sua vez, remete semanticamente à ideia de “ser gentil”. 
 

20. O acento grave indicativo de crase em “à convivência 

social” (ℓ.24) se justifica pela fusão de preposição 
obrigatória exigida pelo vocábulo “relacionados” com 

artigo definido feminino diante do vocábulo 

“convivência”. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
Considere que as letras P, Q e R representam 

proposições, e os símbolos ¬, ∧, ∨, → e ⟷ são 

operadores lógicos que constroem novas proposições e 
significam “não”, “e”, “ou”, “então” e “se e somente se”, 

respectivamente. Na lógica proposicional que trata da 

expressão do raciocínio por meio de proposições que 
são avaliadas (valoradas) como verdadeiras (V) ou 

falsas (F), mas nunca ambos, esses operadores estão 
definidos, para cada valoração atribuída às letras 

proposicionais, na tabela abaixo: 

 
 

 
 

 
 

 

 
Suponha que P represente a proposição “Dudu comeu 

pudim”, Q represente a proposição “Rosenval não sabe 
dançar” e  R represente a proposição “Estudo com 

Estratégia”. Com base nessas informações e no texto, 

julgue os itens a seguir: 
 

21. O número de valorações possíveis para 
(Q→¬R)∧(P∨¬Q) é inferior a 8. 

 

22. A sentença “Se estudo com Estratégia, então Dudu 
comeu pudim e Rosenval sabe dançar” pode ser 
corretamente representada por R→(P∧Q). 

 
23. A proposição composta (P→¬Q)⟷(P∧Q) será 

sempre falsa independentemente dos valores lógicos 

das proposições simples que a compõem. 
 
24. Se a proposição (P∨Q)→¬R for verdadeira, será falsa 

a proposição (P∧R)∨(Q∧R). 

 
25. A sentença “Dudu, pare de comer” é uma proposição 

simples. 

 
Uma bomba despeja água apenas em vazão constante. 

Quando a sua vazão é X, a bomba leva H horas para 
encher um tanque. A vazão da bomba será aumentada 

e passará a ser Y, de modo a encher o mesmo tanque 

em cinco oitavos de H horas. Com base nessas 
informações, julgue o item a seguir. 

 
26. A vazão Y é igual à vazão X aumentada em 60%. 

 
Sabe-se que um assinante do Estratégia pode sempre 

estar matriculado simultaneamente em até 3 pacotes de 

matérias na sua área do aluno. Entretanto, o processo 
para desmatricular e efetuar uma matrícula em um novo 

pacote é muito rápido e fácil. Assim, o aluno tem sempre 
fácil e ilimitado acesso a milhares de cursos, mas a sua 

área do aluno sempre fica organizada com no máximo 

3 pacotes de matérias. Uma pesquisa com 1000 
assinantes do Estratégia indicou que 700 estão 
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matriculados no pacote do INSS, 450 no pacote para 

PRF e 500 no pacote da PF; 250 estão matriculados 

tanto no pacote INSS quanto no pacote PRF; 50 tanto 
no pacote PF quanto no pacote PRF; e 450 nos pacotes 

do INSS e PF. Com base nessas informações, julgue os 
itens a seguir. 

 
27. Todos os alunos pesquisados estão matriculados em 

algum desses três pacotes (INSS, PF ou PRF). 

 
28. A quantidade de alunos entrevistados que estão 

matriculados nos 3 pacotes (PF, PRF e INSS) 
simultaneamente ou que não estão matriculados em 

nenhum desses 3 pacotes é menor do que ou igual a 

150. 
 

29. Se 50 alunos pesquisados estão matriculados nos três 
pacotes supramencionados, então 5% dos alunos 

entrevistados estão matriculados apenas no pacote do 
INSS. 

 

30. É possível que 60 alunos estejam simultaneamente 
matriculados nos pacotes da PF, PRF e INSS. 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

 
Julgue os itens a seguir a respeito do regime jurídico-

administrativo, da organização administrativa, dos atos 

administrativos e do controle da administração pública. 
 

31. Os princípios administrativos prescrevem normas 
hierarquizadas que orientam a conduta dos agentes 

públicos. Diante de conflito entre os princípios 
expressos e implícitos, aqueles deverão prevalecer, uma 

vez que encontram fundamento diretamente no texto 

constitucional. 
 

32. As autarquias são entidades administrativas criadas 
por lei, com personalidade jurídica de direito público, 

possuindo a capacidade de exercer atividades típicas de 
Estado, como o poder de polícia sancionatório. 

 

33. Os empregados das empresas públicas não se 

submetem ao teto constitucional remuneratório se a 

entidade não receber, do ente instituir, recursos para o 
pagamento de pessoal ou para as atividades de custeio. 

 

34. A cassação é o desfazimento do ato administrativo 

quando o seu beneficiário descumprir requisitos 
essenciais para a manutenção de um ato que concedeu 

algum direito.  
 

35. A imperatividade é um atributo presente em todos os 

atos administrativos e representa a capacidade do 
Estado de impor obrigações a terceiros. 

 

36. O controle realizado pelo Tribunal de Contas sobre os 

atos do Poder Executivo é considerado controle externo, 
podendo ser realizado de ofício ou mediante 

provocação. 
 

 

Sobre os poderes administrativos, julgue as assertivas 

abaixo. 

 
37. É possível inovar na ordem jurídica por intermédio do 

poder regulamentar, mas apenas em situações 
excepcionais, como na edição dos decretos autônomos 

ou dos regulamentos autorizados. 
 

38. São atributos do poder de polícia a vinculação, a 
autoexecutoriedade e a coercibilidade. 

 

39. A cobrança de multas é exemplo de ato que, em 
regra, goza de autoexecutoriedade. 

 

Jorge é o responsável pelo setor jurídico de um órgão 

administrativo federal. Ele recebeu os documentos de 
um processo administrativo para a emissão de um 

parecer considerado obrigatório, mas sem natureza 

vinculante. Porém, Paula, que tinha interesse que seria 
afetado pela possível decisão do processo, solicitou a 

Jorge que ele demorasse, propositalmente, para emitir 
o parecer. Porém, Paula não pagou nem prometeu 

qualquer vantagem de natureza econômica, mas Jorge 
confirmou que atrasaria a tramitação do processo. Na 

data marcada, o parecer não havia sido emitido. 
 

Nessa situação, julgue os itens a seguir considerando as 

disposições da Lei 9.784/1999 e da Lei 8.429/1992. 
 

40. O processo poderá ter prosseguimento, sendo 
decidido com a dispensa do parecer, sem prejuízo da 

responsabilização de Jorge. 
 

41. Jorge cometeu ato de improbidade administrativa 

que atenta contra os princípios da administração 
pública, mas Paula não poderá responder, pois não se 

enquadra no conceito de agente público. 
 

42. Jorge responderá de forma pessoal, objetiva e 

primária se um eventual atraso na tramitação do 
processo ensejar prejuízo econômico a terceiros. 

 

Clara e Paulo são casados e ambos são servidores 

públicos federais e residem no mesmo município. 
Porém, Clara foi removida, de ofício, para outra 

localidade, para atender ao interesse da administração. 
 

Considerando a situação hipotética acima, julgue os itens 

seguintes com base na Lei 8.112/1990. 
 

43. Paulo poderá requerer sua remoção, 
independentemente do interesse da administração, 

sendo que a autoridade competente não poderá negar 
o pedido, mesmo que a remoção afete negativamente 

as atividades do órgão de origem de Paulo. 
 

44. Clara fará jus ao pagamento de diária para custear 

as despesas decorrentes do deslocamento para a nova 
sede.  
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45. Clara terá, no mínimo, dez e, no máximo, trinta dias 

de prazo, para a retomada do efetivo desempenho das 

atribuições do cargo, contados da publicação do ato, 
excluído deste prazo o tempo necessário para o 

deslocamento para a nova sede. 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

46. Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, assim, o fato de as mulheres possuírem 120 

dias de licença maternidade, ofende a CF/88. 
 

47. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito. Este é um princípio absoluto.  
 

48. É reconhecida a instituição do júri, com a organização 
que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa, o 

sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a 

competência para o julgamento dos crimes contra a 
vida. 

 
49. Jonas causou dano a Ricardo, contudo, antes de 

satisfazer a obrigação de R$ 100 mil, veio a falecer e 

não deixou herança. Junior, filho de Jonas, possui R$ 
300 mil na poupança. Assim, o juiz determinará que 

sejam sequestrados R$ 100 mil de Junior, para pagar a 
dívida de seu pai.   

 
50. Será admitida ação privada nos crimes de ação 

pública, se esta não for intentada no prazo legal. 

 
51. São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados. 
 

52. A CF/88 determina que a remuneração do trabalho 
noturno seja superior à do diurno, no mínimo em 50% 

superior. 
 

53. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a 

fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão 
competente, vedadas ao Poder Público a interferência e 

a intervenção na organização sindical. 
 

54. Em se tratando de direito sindical, a CF/88 estabelece 

que seu sustento somente se dará por meio da 
contribuição fixada pela assembleia geral. 

 
55. Nas empresas de mais de 150 empregados, é 

assegurada a eleição de um representante destes com 

a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento 
direto com os empregadores. 

 
56. São brasileiros natos os nascidos na República 

Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, 
desde que estes não estejam a serviço de seu país. 

 

57. O cargo de Ministro das Relações Exteriores é 

privativo de brasileiro nato, afinal, esse Ministro deve 

ser um diplomata.  
 

58. É condição de elegibilidade a nacionalidade brasileira.  
 

59. Para ser Presidente da República, a idade mínima é 
de 35 anos, já a de Vice-Presidente, a idade mínima é 

de 30 anos. Tanto um quanto outro, estão abrangidos 

pela idade máxima que é a da aposentadoria 
compulsória ao servidor que é de 70 ou de 75 anos, nos 

termos de lei complementar.  
 

60. Recentemente tivemos eleições presidenciais nos 

pais. É certo que é possível uma única reeleição 
subsequente. Assim, para concorrer à reeleição 

subsequente, é necessário que o Presidente renuncie o 
atual mandato. 

 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 
61. O princípio da distributividade impõe ao legislador a 

seleção dos riscos e contingências a serem atendidos 

pela Seguridade Social.  
 

62. Lúcio era segurado da Previdência Social e veio a 
falecer estando, na data o óbito, obrigado por 

determinação judicial a pagar pensão alimentícia 

temporariamente à Leda, sua ex-cônjuge. Nessa 
situação hipotética, Leda fará jus à pensão por morte 

pelo prazo remanescente da pensão de alimentos, caso 
não incida outra hipótese de cancelamento do benefício 

em data anterior.  

 
63. A contribuição a cargo da empresa, destinada à 

Seguridade Social, para o financiamento do benefício de 
Aposentadoria Especial, e daqueles concedidos em 

razão do grau de incidência de incapacidade laborativa 
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o 

total das remunerações pagas ou creditadas, no 

decorrer do mês, aos segurados empregados e 
trabalhadores avulsos, é de 1% para as empresas em 

cuja atividade periférica o risco de acidentes do trabalho 
seja considerado leve.  

 

64. No âmbito do Regime Geral de Previdência Social é 
possível a acumulação de pensão por morte deixada por 

companheiro com pensão por morte deixada por irmão. 
 

65. É possível que a União crie, mediante lei 
complementar, contribuições sociais residuais, desde 

que sejam não cumulativas e não tenham fato gerador 

ou base de cálculo próprios das contribuições sociais 
discriminadas na Constituição. Entretanto, não há 

impedimento de que essas contribuições sociais 
residuais possuam mesmo fato gerador ou mesma base 

de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA). 
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66. O escrevente, o auxiliar e o oficial de registros 

contratados por titular de serviços notariais e de registro 

a partir de 21/11/1994 são segurados obrigatórios do 
Regime Geral de Previdência Social na qualidade de 

segurados empregados. 
 

67.  Carlos é segurado do RGPS e faleceu deixando como 
único dependente seu filho Gustavo, que tinha 17 anos 

da data do óbito de seu pai e não era emancipado. Aos 

20 anos, Gustavo sofreu um acidente que o deixou 
inválido. Tendo em vista estas informações, é correto 

afirmar que Gustavo fará jus à pensão por morte 
enquanto durar sua invalidez.   

 

68. As contribuições descontadas dos empregados 
domésticos pelo empregador doméstico e não 

repassadas aos cofres públicos não poderão ser objeto 
de acordo para pagamento parcelado em moeda 

corrente.  
 

69. As ações e serviços públicos de assistência social 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, o qual está disponível a 

todos.  
 

70. O brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado 

no exterior para trabalhar como empregado em sucursal 
ou agência de empresa nacional no exterior é segurado 

obrigatório do Regime Geral de Previdência Social na 
qualidade de segurado empregado. 

 
71. O enteado de segurado do RGPS é considerado seu 

dependente e concorre em igualdade de condições com 

os filhos biológicos, sendo sua dependência econômica 
presumida. 

 
72. A previdência social é a política social que provê o 

atendimento das necessidades básicas, traduzidas em 

proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência, à velhice e à pessoa portadora de 

deficiência, independentemente de contribuição à 
Seguridade Social. 

 

73. David, com 60 anos de idade e 35 anos de 
contribuição requereu aposentadoria por tempo de 

contribuição junto ao INSS em 20/01/2019. Nessas 
condições, é correto afirmar que será obrigatória a 

aplicação do fator previdenciário no cálculo do salário 
de benefício da aposentadoria por tempo de 

contribuição de David 

 
74. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre previdência social e 
compete privativamente à União legislar sobre 

seguridade social. 

 
75. São benefícios que poderão ser prestados a todas as 

categorias de segurados do RGPS aposentadoria por 
invalidez, aposentadoria por idade, auxílio doença e o 

salário maternidade.  

76. Não se considera acidente de trabalho a doença 

degenerativa, a inerente ao grupo etário, a que não 

produza incapacidade laborativa e a doença endêmica 
adquirida por segurado habitante de região em que ela 

se desenvolva, não havendo, nesta última hipótese, 
admissão de prova em contrário. 

 
77. O conceito de Seguridade Social foi introduzido no 

ordenamento jurídico pátrio com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, também conhecida como 
Constituição Cidadã.  

 
78. Carência é o número mínimo de contribuições 

mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus 

ao benefício, consideradas a partir do transcurso do 
primeiro dia dos meses de suas competências. Para os 

benefícios de pensão por morte e auxílio reclusão, o 
tempo de carência exigido é 24 meses.  

 
79. É segurado obrigatório da previdência social como 

segurado especial a pessoa física residente em imóvel 

rural ou aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, 
individualmente ou em regime de economia familiar, 

ainda que com auxílio eventual de terceiros, explore 
atividade de seringueiro ou extrativista mineral, 

independentemente do tamanho da área.  

 
80. Suponha que Cláudio, após 3 anos de recebimento 

de aposentadoria por invalidez não precedida de auxílio 
doença, teve sua capacidade de trabalho recuperada de 

forma total, fato que foi constatado pela perícia médica 
do INSS. Supondo que Cláudio seja segurado na 

qualidade de contribuinte individual, é correto afirmar 

que o benefício de aposentadoria por invalidez cessará 
3 meses após constatada a recuperação.  

 
81. É prescindível que o Microempreendedor Individual 

que contribua com alíquota reduzida de 5% sobre o 

salário mínimo, e deseje que o período contribuído 
nessa condição seja computado para aposentadoria por 

tempo de contribuição, faça a complementação de 15% 
sobre o valor do salário mínimo em vigor na época da 

competência a ser complementada.    

 
82. A gestão das ações na área de assistência social fica 

organizada sob a forma de sistema descentralizado e 
participativo, denominado Sistema Único de Assistência 

Social (Suas), cujas ações têm por objetivo a proteção 
à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 

velhice. 

 
83.  Salvo disposição de decreto em sentido contrário, a 

condição de acolhimento em instituições de longa 
permanência não prejudica o direito ao idoso ou da 

pessoa com deficiência ao benefício de prestação 

continuada.  
 

84. Juliana entrou com pedido de salário maternidade no 
INSS e teve seu pedido indeferido. Inconformada com 

a decisão, Juliana pretende recorrer 
administrativamente. Nessas condições, é correto 
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afirmar que o recurso interposto por Juliana será jugado 

em primeira instância pelas Câmaras de Julgamento. 

 
85. Caso o legislador tenha pretensão de estender o 

salário família aos segurados contribuintes individuais, 
deverá ser prevista a fonte de custeio total.  

 
86. As Caixas de Aposentadoria e Pensões foram 

instituídas originalmente pela Lei Eloy Chaves para a 

categoria dos ferroviários. As CAP’s eram administradas 
pelo poder público e organizadas por empresa. Com o 

decorrer do tempo, outras categorias se mobilizaram e 
formaram novas Caixas de Aposentadoria e Pensões. 

 

87. O fator previdenciário será calculado considerando-
se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de 

contribuição do segurado ao se aposentar. Para efeito 
de aplicação do fator previdenciário, ao tempo de 

contribuição serão adicionados cinco anos quando se 
tratar de mulher, inclusive quando se tratar de 

professora que comprove exclusivamente tempo de 

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

 
88.  Antônio era aposentado por invalidez do RGPS e veio 

a falecer deixando como dependentes sua esposa 

Conceição, com 48 anos, e sua filha Karina, com 12 
anos. Passados 100 dias do óbito de Antônio, Conceição 

e Karina requereram pensão por morte junto ao INSS. 
Tendo em vista estas informações, é correto afirmar que 

Conceição e Karina farão jus ao recebimento de pensão 
por morte contada da data do requerimento do 

benefício para ambas. 

 
89. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela 

empresa, desde que o segurado empregado tenha 
cumprido o período de carência e completado 70 

(setenta) anos de idade, se do sexo masculino, ou 65 

(sessenta e cinco) anos, se do sexo feminino, sendo 
compulsória para o segurado. 

 
90. Luzia contribuiu por 10 anos para o RGPS na 

qualidade de contribuinte individual, sem interrupção e 

sempre pagando suas contribuições em dia. Por ter 
interrompido sua atividade como contribuinte individual, 

deixou de pagar a competência 06/2016 e desde então 
não efetuou mais contribuições para o RGPS. Sabendo-

se que o dia 15/08/2018 é uma sexta-feira útil, é correto 
afirmar que Luzia perderá a qualidade de segurada do 

RGPS no dia 16/08/18. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

INFORMÁTICA 

 
91. O Access Point é um equipamento de rede que 

funciona de maneira similar a uma Bridge com o intuito 

de conectar um computador à Internet por meio de uma 
rede telefônica.  

 
92. Uma intranet é uma rede corporativa segura e 

privada que compartilha dados de recursos de 
aplicativos por meio do Internet Protocol (IP). Já a 

Internet difere da Intranet por ser uma rede corporativa 

que compartilha dados de recursos de aplicativos por 
meio do Transmission Control Protocol (TCP).  

 
93. O ícone de estrela presente nos principais 

navegadores serve comumente para adicionar sites aos 

favoritos do usuário.  
 

94. O protocolo de e-mail IMAP não é reconhecido por 
ser responsável pelo envio de mensagens eletrônicas. 

 
95.  A criptografia é um método que codifica os dados do 

remetente para que só o destinatário possa ler, dessa 

maneira garantindo a integridade da informação. 
 

96. O worm é um programa capaz de se propagar 
automaticamente, enviando cópias de si mesmo. Além 

disso, ele é também capaz de se propagar por meio da 

inclusão de cópias de si mesmo em outros programas 
ou arquivos através da rede. 

 
97. No editor de texto LibreOffice Writer, quando é 

realizado um duplo clique em uma palavra de um 

parágrafo, é seleciona toda a frase em que consta essa 
palavra. Já quando é realizado um triplo clique em uma 

palavra de um parágrafo, é selecionado todo o 
parágrafo.  

 
98. No Windows 10, quando se deseja deletar um 

arquivo, enviando-o para a lixeira, utiliza-se o atalho 

SHIFT + DEL.  
 

99. Em um computador, a função de um Disco Rígido é 
promover a persistência não-volátil dos dados.  

 

100. A função MÉDIA calcula a média de um intervalo de 
valores. A estrutura da função MÉDIA é = 

MÉDIA(Intervalo_de_valores). O intervalo de valores 
pode ser composto por intervalo de células ou números. 

No exemplo a seguir, a média das notas dos alunos 
pode ser obetida por meio da fórmula 

=MÉDIA(B11;B19), cujo resultado será 7,32. 
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Preencha o Gabarito! 

 

 

https://estr.news/Simulado-INSS-03  
 
 

 

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... 
 
 
 

 
 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/ 
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