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7º Simulado Especial INSS 
 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO 
 

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

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

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

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

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

6 – Apenas os assinantes terão acesso ao Gabarito do Simulado e ao Ranking Classificatório que serão 
divulgados na área do aluno após a correção da prova. 
 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK – https://estr.news/Simulado-INSS-07  
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 
PORTUGUÊS 

 

Organização criminosa causou prejuízo de R$ 6,3 

milhões com 44 benefícios irregulares 

 

 A Força-Tarefa Previdenciária deflagrou, na manhã 

desta quarta-feira (05), a Operação 5×7, com o objetivo de 

desarticular uma organização criminosa que fraudava benefícios 

assistenciais (BPC/LOAS) nos estados do Espírito Santo e da 

Bahia. Durante a ação, foram expedidos dois mandados de 5 

busca e apreensão pela 2ª Vara Federal de Vitória/ES e três 

expedidos pela Justiça Federal de Itabuna/BA. 

 Para obter os benefícios, os criminosos criaram 

pessoas fictícias utilizando dados e fotografias de familiares e 

multiplicavam os documentos ideologicamente falsificados. Para 10 

apenas uma pessoa, foram identificadas 10 identidades falsas, 

emitidas nos estados alvos da operação. 

 As investigações revelaram que a organização estava 

sendo chefiada por um estelionatário, reincidente em crimes 

contra a Previdência, e contava ainda com a participação de 15 

angariadores de idosos para o cometimento dos crimes. 

 Além das buscas em residências dos estelionatários, a 

justiça capixaba também determinou o arresto de bens para 

possível cobertura dos prejuízos causados à União. 

 Até o momento foram identificados 44 benefícios 20 

assistenciais concedidos com documentos ideologicamente 

falsificados. 

 A Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e 

Trabalhista (CGINT), da Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho do Ministério da Economia, estima um prejuízo de R$ 25 

6,3 milhões em benefícios já pagos. Considerando a expectativa 

de sobrevida da população brasileira, o prejuízo evitado supera 

R$ 2,4 milhões. 

 A Operação 5×7 é um desdobramento da Operação 

3×4 deflagrada há cerca de um ano. A evolução das 30 

investigações permitiu a descoberta de cooptação de idosos 

para a prática de fraudes contra o sistema previdenciário, além 

de vínculo familiar entre os investigados e as pessoas fictícias 

criadas. 

 Os investigados responderão pelos crimes de 35 

associação criminosa, uso de documento falso, falsidade de 

documento público e estelionato, com penas que podem chegar 

a 20 anos de prisão. A análise do material apreendido e a 

conclusão das investigações poderão revelar outros crimes. 

A operação contou com a participação de 12 policiais 40 

federais. Recebeu o nome de 5×7 em alusão à multiplicidade de 

pessoas criadas pela organização criminosa para alcançar seus 

objetivos. 

http://www.previdencia.gov.br 

 

 
Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto, 

julgue os itens a seguir. 
 

01. O texto tem como objetivo informar sobre ações da 
instituição e não defende ponto de vista, isto é, não é 

um texto argumentativo, mas expositivo. 
 

02. Entende-se do texto que há indícios de que até os 

próprios familiares são usados de alguma forma nas 
ações criminosas. 

 
03. As duas ocorrências da preposição “para”, nas linhas 

8 e 10, transmitem o mesmo valor semântico. 

 
04. A vírgula antes da conjunção “e” (linha 15) ocorre 

para separar orações coordenadas de sujeitos 
diferentes. 

 
05. Prejudica a correção gramatical a substituição de 

“foram identificadas” (linha 11) por se identificaram. 

 
06. As vírgulas das linhas 24 e 25 podem ser substituídas 

por travessões, mantendo-se o sentido e a correção 
gramatical. 

 

07. A oração reduzida de gerúndio “Considerando a 
expectativa de sobrevida da população brasileira” 

(linhas 26 e 27) apresenta valor condicional. 
 

08. O adjetivo “criadas” (linha 34) é redundante neste 

contexto, tendo em vista o emprego do adjetivo 
“fictícias” (linha 33). 

 
09. O vocábulo “cooptação” (linha 31) tem o sentido de 

demover, dissuadir. 
 

10. Na linha 42, o vocábulo “criadas” é um adjetivo, o 

qual está flexionado no plural e no feminino para 
concordar com o substantivo “pessoas”. 

 
11. A troca da expressão “há cerca de” (linha 30) por 

acerca de não mantém o sentido e a correção 

gramatical. 
 

12. Na expressão “foram expedidos dois mandados de 
busca e apreensão” (linhas 5 e 6), a conjunção “e” 

transmite um valor distributivo, pois se entende que 
houve um mandado de busca e outro de apreensão 

expedidos pela 2ª Vara Federal de Vitória/ES. 

 
13. Na expressão “foram identificadas 10 identidades 

falsas” (linha 11), o agente está indeterminado, assim 
como ocorre na expressão “foram identificados 44 

benefícios assistenciais” (linhas 20 e 21). 

 
14. O pronome demonstrativo “desta” (linha 2) apresenta 

um recurso dêitico de tempo, pois se refere a um dia da 
semana corrente à publicação do texto. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/
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15. Os tempos verbais em “criaram” (linha 8) e 

“multiplicavam” (linha 10) transmitem, 

respectivamente, ação concluída no passado e ação 
regular no passado. 

 
16. É uma reescrita possível do trecho “As investigações 

revelaram que a organização estava sendo chefiada por 
um estelionatário” (linhas 13 e 14) a seguinte: Pelas 

investigações foi revelado que um estelionatário 

estava chefiando a organização. 
 

17. A expressão “de idosos” (linha 31) não está sendo 
empregada neste contexto como caracterizadora do 

substantivo “cooptação” (linha 31), mas sim como 

complemento deste substantivo abstrato. 
 

18. O acento indicativo de crase na linha 41 ocorreu por 
exigência da preposição “a” pelo substantivo “alusão” e 

pela presença do artigo “a” diante do substantivo 
feminino “multiplicidade”. 

 

19. Na linha 3, a palavra “que” é empregada como 
recurso de coesão, pois retoma a expressão “uma 

organização criminosa”. 
 

20. A inserção de vírgula antes da palavra “deflagrada” 

(linha 30) mantém a correção gramatical e o sentido 
original no texto. 

 
 

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” 

e “então”, 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: 

 

𝑃 𝑄 ¬𝑃 𝑃 ∧ 𝑄 𝑃 ∨ 𝑄 𝑃 → 𝑄 
V V F V V V 
V F F F V F 
F V V F V V 
F F V F F V 

 

Suponha que P represente a proposição “Resolvo o 

simulado”, Q represente a proposição “Acerto todas as 

questões” e R represente a proposição “Sigo a trilha 

estratégica”. Com base nessas informações e no texto, 

julgue os itens subsequentes. 

 

21. A sentença “Se sigo a trilha estratégia e resolvo o 

simulado, então acerto todas as questões” pode ser 

corretamente representada por 𝑅 ∧ (𝑃 → 𝑄). 

 

22. O número de valorações possíveis para (𝑃 ∨ ¬𝑄) →
(𝑅 ∧ 𝑃) é superior a 9. 

 

23. A proposição “Se sigo a trilha estratégica, então 

resolvo o simulado” é logicamente equivalente a 
“Resolvo o simulado ou não sigo a trilha estratégica”. 

 
24. A proposição “Se sigo a trilha estratégia e não sigo a 

trilha estratégica, então acerto todas as questões” é 

sempre verdadeira independentemente dos valores 
lógicos das proposições simples que a compõem. 

 

25. A sentença “Siga a trilha estratégia e não resolva o 

simulado” é uma proposição composta que pode ser 
representada por 𝑅 ∧ (¬𝑃). 

 

26. A proposição simbólica (𝑃 ∧ 𝑄) ∨ 𝑅 possui, no 

máximo, 4 avaliações V. 
 

 Art. 24.  A contribuição do empregador doméstico 

incidente sobre o salário de contribuição do empregado 
doméstico a seu serviço é de:  

 

I - 8% (oito por cento); e   

II - 0,8% (oito décimos por cento) para o 
financiamento do seguro contra acidentes de 

trabalho. 
 

Considerando o art. 24 da Lei no 8.212/1991, acima 
reproduzido, julgue o item seguinte, sabendo que o 

salário mínimo vigente é de R$ 998,00. 
 

27. Se João tem dois empregados domésticos a seu 

serviço e cada um tem um salário de contribuição 
correspondente a dois salários mínimos vigentes, então 

João contribui mais de 350 reais. 
 

28. Se um empregador doméstico contribui R$ 620,00 

por mês, então os empregados domésticos a seu 
serviço, juntos, possuem um salário de contribuição 

superior a 8 salários mínimos. 
 

29. Para realizar um serviço em uma agência do INSS 

foram necessárias 4 pessoas, trabalhando 6 horas por 
dia, durante 5 dias. O total de dias necessários para que 

3 pessoas fizessem o mesmo serviço, trabalhando 8 
horas por dia, mantendo-se o mesmo ritmo seria 5. 

 
30. Considere os seguintes conjuntos: 

 
• 𝑬 = {𝒘|𝒘 é 𝒂𝒍𝒖𝒏𝒐 𝒅𝒐 𝑬𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕é𝒈𝒊𝒂} 
• 𝑨 = {𝒙|𝒙 é 𝒂𝒍𝒖𝒏𝒐 𝒅𝒐 𝑬𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕é𝒈𝒊𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂 𝒎𝒂𝒑𝒂𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒊𝒔} 
• 𝑩 = {𝒚|𝒚 é 𝒂𝒍𝒖𝒏𝒐 𝒅𝒐 𝑬𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕é𝒈𝒊𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂 𝒗í𝒅𝒆𝒐 𝒂𝒖𝒍𝒂𝒔} 
• 𝑪 = {𝒛|𝒛 é 𝒂𝒍𝒖𝒏𝒐 𝒅𝒐 𝑬𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕é𝒈𝒊𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂 𝒂𝒖𝒍𝒂𝒔 𝒆𝒎 𝑷𝑫𝑭} 

 

Se 𝐴 ⊂ (𝐵\𝐶), então todo aluno do 

Estratégia que utiliza mapas mentais estuda por vídeo 

aulas e não utiliza aulas em PDF. 

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

 
31. O ordenamento jurídico confere uma série de 

prerrogativas à Administração Pública, emanadas da 

supremacia do interesse público. Entre os poderes 
conferidos aos gestores públicos está o poder de polícia, 

o qual é exercido em caráter repressivo por ocasião da 
aplicação de sanções aos servidores públicos. 

 
32. A competência, enquanto elemento do ato 

administrativo, tem como característica a 

irrenunciabilidade, embora a legislação admita que um 
órgão, se não houver impedimento legal, delegue a 

integralidade de suas atribuições a outros órgãos, ainda 
que estes não lhe sejam hierarquicamente 

subordinados. 

 
33. A Constituição Federal de 1988 exige autorização 

legislativa para a criação e a extinção de empresas 
públicas, assim como para a criação de subsidiárias das 

estatais. Com fundamento na referida regra 
constitucional, o Supremo Tribunal Federal considera 

válida a venda de subsidiárias que não tenham sido 

objeto de autorização legislativa. 
 

34. Ana Laura, servidora do INSS, estável no serviço 
público, sofreu forte acidente automobilístico, o qual a 

incapacitou para o labor, tendo sido aposentada por 

invalidez. Passados quatro anos, junta médica oficial da 
Autarquia declarou insubsistentes os motivos da 

aposentadoria por invalidez, na medida em que a 
servidora se encontrava plenamente reabilitada, 

inclusive fisicamente. Nessa situação, a Autarquia 

estará obrigada a determinar a readaptação da 
servidora. 

 
35. De acordo com a Lei 8.429/1992, julgue o item que 

se segue. 
 

O agente público que deixar de prestar contas quando 
estiver obrigado a fazê-lo, em razão de repasses  

recebidos por força de convênio celebrado com o poder 

público, terá cometido ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os princípios da 

Administração Pública. 
 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

36. As associações poderão representar os seus filiados, 

judicialmente ou extrajudicialmente, 

independentemente de autorização. Entretanto, apenas 
as associações legalmente constituídas e em 

funcionamento há pelo menos é que têm legitimidade 
para impetrar mandado de segurança coletivo. 

 

37. O direito de propriedade é relativo, uma vez que deve 

atender à função social, sendo possível a 

desapropriação e a requisição administrativa, mediante 
indenização prévia, justa e em dinheiro. 

 

38. Havendo negativa da Administração Pública em 

fornecer informação de interesse coletivo pleiteada por 

cidadão, será cabível habeas data. 
 

39. A proibição de acumular cargos públicos se estende 
a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, 

empresas públicas, sociedades de economia mista e 
suas subsidiárias e controladas. 

 

40. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a 

habilitação de candidato a cargo público. 
 

 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 

41. O segurado que esteja em período de graça após 

cessação de segregação compulsória poderá ter o 

período de graça prorrogado por até 24 meses caso 
tenha pago mais de 120 contribuições mensais sem 

interrupção que acarrete a perda da qualidade de 
segurado 

 

42. É segurado obrigatório da previdência social na 

qualidade de segurado especial o pescador artesanal 

que exerça a pesca de forma excepcional. 
 

43. Poderá se filiar como segurado facultativo do Regime 
Geral de Previdência Social o brasileiro residente ou 

domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime 
previdenciário de país com o qual o Brasil mantenha 

acordo internacional. 

 
44. O segurado recolhido à prisão sob regime fechado, 

que, nesta condição, preste serviço, dentro ou fora da 
unidade penal, a uma ou mais empresas, com ou sem 

intermediação da organização carcerária ou entidade 

afim é segurado obrigatório do Regime Geral de 
Previdência Social. 

 
45. No âmbito do Regime Geral de Previdência Social, 

todos os benefícios que são devidos aos dependentes 
do segurado independem de carência. 

 

46. A contribuição social do segurado especial sobre a 
receita bruta proveniente da comercialização da 

produção rural é de 2,1% sobre tal receita bruta. 
 

47. Equipara-se  acidente de trabalho o acidente sofrido 

pelo segurado no local e no horário de trabalho em 
consequência de desabamento, inundação, incêndio e 

outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. 
 

48. Carência é o número mínimo de contribuições 

mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus 
ao benefício, consideradas a partir do primeiro dia do 

mês seguinte ao de suas competências. 
 

49. Mantém a qualidade de segurado do RGPS 
independente de contribuições, sem limite de prazo, o 

idoso que recebe o Benefício Assistencial de Prestação 

Continuada. 
 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/
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50. Tendo por base as disposições constitucionais sobre 

a ordem social, é possível afirmar que a uniformidade 

dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais 
está entre os objetivos da Seguridade Social. 

 
51. Equipara-se à empresa o proprietário ou dono da 

obra de construção civil, quando pessoa física, em 
relação ao segurado que lhe presta serviço. 

 

52. Nos termos da Lei 8.213, o menor sob guarda será 
considerado dependente do RGPS na qualidade de 

equiparado a filho mediante declaração do segurado e 
desde que comprovada a dependência econômica. 

 

53. Elaine contribui para o RGPS durante 5 anos, após os 
quais deixou de contribuir e perdeu a qualidade de 

segurada. Nessa situação, caso volte a contribuir para o 
RGPS na qualidade de segurada facultativa e no 3º mês 

após a retomada das contribuições venha a obter 
guarda judicial para fins de adoção de uma criança, 

Elaine poderá utilizar as contribuições anteriores à 

perda da qualidade de segurada para cômputo de 
carência no salário maternidade. 

 
54. Pedro exerce por conta própria atividade econômica 

de natureza urbana. Nessas condições, podemos 

afirmar que independentemente da atividade exercida 
ter ou não fins lucrativos, Pedro será segurado 

obrigatório da Previdência Social na qualidade de 
contribuinte individual. 

 
55. Leila é segurada do RGPS na qualidade de 

contribuinte individual e após 6 anos de contribuições 

ininterruptas foi acometida por incapacidade 
multiprofissional total e permanente para o trabalho. 

Nessas condições, é possível se afirmar que Leila terá 
direito a receber do INSS o benefício de aposentadoria 

por invalidez. 

 
56. Os beneficiários de aposentadoria por invalidez do 

Regime Geral de Previdência social devem se submeter 
a exame médico a cargo da Previdência Social 

periodicamente, estando dispensados de tais exames 

após completarem 60 (sessenta) anos de idade. 
 

57. Fábio é aposentado por tempo de contribuição do 
Regime Geral de Previdência Social e continuou 

exercendo atividade como contribuinte individual. 
Nessas condições, Fábio poderá usufruir do serviço de 

reabilitação profissional. 

 
58. São subsistemas da Seguridade Social a Saúde, a 

Previdência Social, a Assistência Social e a Educação. A 
Previdência Social possui caráter contributivo e a Saúde, 

a Assistência Social e a Educação são prestadas 

independentemente de contribuição. 
 

59. A associação desportiva Machado Futebol Clube, que 
mantém equipe de futebol profissional, promoveu, na 

cidade de São Paulo, um jogo de handball entre seus 
jogadores titulares e reserva. Tal evento foi aberto aos 

torcedores do time, que deveriam adquirir ingresso para 

assistir à disputa. Podemos afirmar que, em relação a 

esse evento, o Machado Futebol Clube deverá recolher 
contribuição social correspondente a cinco por centro da 

receita bruta arrecadada. 
 

60. Para os segurados empregados, o auxílio-doença será 
devido a contar do décimo sexto dia do afastamento da 

atividade, devendo a empresa, durante os primeiros 

quinze dias consecutivos ao do afastamento da 
atividade, pagar ao empregado o valor correspondente 

à renda mensal inicial do auxílio-doença. 
 

61. Josué é empregado da empresa Melado Soluções S.A, 

localizada no município de Ribeirão Preto, e recebeu no 
mês de abril de 2019 R$2.500,00 reais a título de 

diárias, em decorrência de uma viagem que fez para São 
Paulo no interesse da empresa. Considerando que o 

salário normal de Josué é R$2.000,00 mensais, 
podemos afirmar que o valor recebido a título de diárias 

será parte não integrante do salário de contribuição de 

Josué, para fins de cálculo da contribuição 
previdenciária. 

 
62. Sobre a origem e evolução da Seguridade Social no 

Brasil, podemos afirmar que a entidade integrande do 

Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 
(SINPAS) responsável pela concessão e manutenção 

dos benefícios previdenciários era o Instituto Nacional 
de Previdência Social (INPS). 

 
63. O prazo para ajuizar ação referente à prestação por 

acidente de trabalho será prescricional de  10 (dez) 

anos, contados da data do acidente, quando deste 
resultar a morte ou a incapacidade temporária, 

verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência 
Social. 

 

64. Aquele que vive em situação de rua e não possui 
meios de prover a própria manutenção poderá receber 

o benefício assistencial de prestação continuada 
independentemente de ser idoso ou pessoa com 

deficiência. 

 
65. A Seguridade Social será financiada exclusivamente 

com recursos das contribuições sociais sobre as bases 
de cálculo previstas na Constituição Federal e das 

contribuições sociais residuais que a União venha a 
instituir mediante lei complementar. 

 

66. Embora a atual Constituição Federal relacione entre 
os objetivos da Seguridade Social o caráter democrático 

da administração, sua gestão está a cargo 
exclusivamente do governo federal. 

 

67. Segundo disposição constitucional, a previdência 
social deverá ser organizada sob a forma de regime 

geral, de caráter contributivo e de filiação facultativa ou 
compulsória. 
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68. Apesar de ser relacionado o princípio da 

universalidade da cobertura e do atendimento, a 

seguridade social só é acessível a brasileiros que 
residem no país. 

 
69. A equidade na forma de participação no custeio não 

constitui objetivo expresso em nossa Constituição 
Federal, mas apenas um princípio norteador do poder 

público na organização da seguridade social. 

 
70. As populações urbanas e rurais devem receber 

tratamento uniforme e equivalente com relação aos 
benefícios e serviços, de forma a reparar injustiça 

histórica com os trabalhadores rurais. 

 
71. Determinando segurado especial do RGPS, 

considerado pequeno produtor rural, foi eleito dirigente 
sindical representativo dos pequenos produtores rurais. 

Nessa situação, tal trabalhador passará a ser segurado 
na condição de contribuinte individual. 

 

72. O empregado doméstico pode se filiar 
facultativamente ao RGPS, quando não registrado pelo 

empregador doméstico. 
 

73. Conforme entendimento do STJ, síndico de 

condomínio que receber remuneração pelo exercício 
dessa atividade será enquadrado como contribuinte 

individual do RGPS. 
 

74. A exigência de nova contribuição para a Seguridade 
Social, ou sua modificação, se sujeita à anterioridade 

nonagesimal, a contar da data da vigência da lei que a 

houver instituído ou modificado. 
 

75. 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. 
 

76. 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. 

 
77. Entre as receitas que financiam a Seguridade Social, 

incluem-se as provenientes das contribuições sociais 
devidas pelas empresas, incidentes sobre o salário de 

contribuição dos empregados a seu serviço. 

 
78. Consoante o entendimento do STJ, a verba 

denominada hora repouso alimentação tem natureza 
remuneratória, compondo, portanto, o salário de 

contribuição. 
 

79. Quando não houver expediente bancário na data do 

vencimento das contribuições sociais, o prazo para 

pagamento pode ser prorrogado até o dia útil 
imediatamente posterior ao vencimento do tributo. 

 
80. A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição 

previdenciária, mediante desconto na remuneração 
paga, devida ou creditada, bem como recolher a 

contribuição dos segurados, empregado e trabalhador 

avulso a seu serviço, observado o limite máximo do 
salário de contribuição. 

 
81. As empresas que compõem grupo econômico, de 

qualquer natureza, respondem, subsidiariamente, entre 

si pelas obrigações financeiras das contribuições 
patronais. 

 
82. O fato gerador da aposentadoria por invalidez é a 

perda total e permanente da capacidade para o 
trabalho, constatada mediante perícia médica e sem a 

possibilidade de reabilitação. 

 
83. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado 

que necessitar de assistência provisória de outra pessoa 
será  acrescido de 25%, sendo devido ainda que supere 

o teto, não sendo incorporado à pensão por morte. 

 
84. 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. 

 
85. 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. 

 
86. No crime de Apropriação Indébita Previdenciária é 

facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar 
somente a de multa, se o agente for primário e de bons 

antecedentes, desde que o valor das contribuições  

devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior 
àquele estabelecido pela Previdência Social, 

administrativamente, como sendo o mínimo para o 
ajuizamento de suas execuções fiscais. 

 

87. É admitida a acumulação de Auxílio Doença com 

Auxílio Acidente, desde que originário de outro acidente 

ou de outra doença. 

 

88. Matilde, filiada ao RGPS há doze anos, foi demitida 

do emprego em julho de 2018, interrompendo o 

recolhimento das contribuições sociais.  Nesse caso, 

Matilde perderá a qualidade de segurado se não voltar 

a contribuir para o RGPS, ainda que como facultativo, 

em até seis meses após a demissão. 
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89. O seguro-desemprego veio previsto pela primeira vez 

na Constituição Federal de 1967, além de ter incluído 

doença e o desemprego como riscos sociais a se 

proteger pela Previdência Social. 

 

90. 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. 
 
 

INFORMÁTICA 

 

91. O protocolo SNMP é atualmente um dos protocolos 
mais usados para gerenciamento de redes de 

computadores, já que permite trabalhar com produtos 
e serviços de diversos fabricantes e permite monitorar 

dispositivos de modo que garantam uma gestão 

administrativa. 
 

92. Um navegador é um programa de computador criado 
para fazer requisições de páginas na web, recebê-las e 

processá-las. Quando é digitado o endereço de um sítio 

na barra de endereços e pressionada a tecla ENTER, o 
navegador envia uma chamada HTML à procura da 

página solicitada. Se houver uma resposta positiva, ou 
seja, se a página for encontrada, então o navegador faz 

a leitura do conteúdo HTTP da página e mostra-o para 
o usuário. 

 

93. No Thunderbird, o usuário pode criar filtros 
personalizados para que mensagens recebidas 

indesejadas sejam excluídas automaticamente. Entre os 
critérios que podem ser utilizados na definição dos 

referidos filtros, inclui-se a origem da mensagem 

indesejada. 
 

94. A Extranet é uma rede privada de computadores que 
funciona como uma extensão da Intranet, permitindo o 

acesso restrito a usuários externos de uma organização 
via Internet – em geral, parceiros, fornecedores e 

clientes. 

 
95. A Computação em Nuvem é o conjunto de recursos 

que permitem a um usuário de Internet, em qualquer 
lugar, com qualquer sistema operacional e qualquer 

dispositivo de hardware utilizar recursos na Internet da 

mesma maneira que utilizaria tais recursos instalados 
em sua própria máquina. 

 
96. Dentre as características essenciais da computação 

em nuvem, temos a elasticidade rápida, o amplo acesso 

à rede, o agrupamento de serviços e o autosserviço sob 
demanda. 

 
97. O Ransomware é um tipo de código malicioso que 

torna inacessíveis os dados armazenados em um 
equipamento, geralmente utilizando criptografia, e que 

exige pagamento de um resgate para restabelecer o 

acesso ao usuário – trata-se de uma espécie de extorsão 
virtual. 

98. O Sistema Operacional Linux permite que usuários 

interajam com o computador utilizando tanto CLI 

(Command Line Interface) quanto GUI (Graphic User 
Interface). 

 
99. Uma Distribuição Linux é um sistema operacional 

criado a partir de uma coleção de software construído 
sobre o Kernel do Linux. Dentre as mais difundidas, 

temos: Debian, Ubuntu, RedHat, Fedora e Suse. 

 
100. No LibreOffice Calc, para fazer referência a uma 

célula de uma planilha de um arquivo diferente que 
esteja localizado em outra pasta ou que não esteja 

aberto, é necessário utilizar a seguinte sintaxe: 

=[Pasta]Planilha!Célula. 
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Preencha o Gabarito! 
 
 

https://estr.news/Simulado-INSS-07 
 

 
Não é assinante? 

  
Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe 
gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no banner! 
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