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1º Simulado INSS 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

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

2 – A prova contém 100 itens que abordam conhecimentos cobrados no edital do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca organizadora 
CESPE/CEBRASPE, com assertivas para serem valoradas como “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 8:30 às 13:00 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 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados no blog do Estratégia Concursos. 

8 – Esse simulado é uma autoavaliação! Você mesmo(a) vai corrigir, a partir do padrão de respostas disponível na área do 
aluno. 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - https://bit.ly/Simulado-INSS-09-08  
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PORTUGUÊS 
Felipe Luccas 

TEXTO I 

A reforma da previdência no governo Michel 
Temer foi uma proposta de reforma iniciada em 2016 com a 
PEC 287/2016, que propunha alterações no sistema 
previdenciário brasileiro, modificando as regras de 
aposentadoria, em razão da expectativa de vida média da 
população (75,5 anos), a tendência de redução da população 
em idade ativa, entre outros aspectos. O objetivo da reforma, 
segundo o governo, era combater a crise econômica no país. 
A tramitação dessa PEC foi suspensa, mas cogita-se agora 
recolocá-la em pauta.  

Essa reforma significa o fim da proteção na velhice. 
Se ela passar, ninguém mais terá acesso à aposentadoria no 
Brasil, pois serão necessários 65 anos de idade e 49 de 
contribuição para a aposentadoria integral, ou seja, seria 
preciso entrar no mercado de trabalho aos 16 e ficar 
ininterruptamente contribuindo durante quase meio século. 
Para acessar a aposentadoria parcial, serão necessários 65 
anos de idade e 25 de contribuição. Isso é absolutamente 
incompatível com o mercado de trabalho brasileiro, onde 
mais de 40% dos empregos são informais, sem carteira 
assinada. Em estados mais pobres, cerca de 65% dos 
empregos são informais. Além disso, temos uma rotatividade 
muito grande. De tempos em tempos, os patrões mandam 
trabalhadores embora e depois contratam por um valor 
muito menor. Em média, de acordo com estudos do Dieese, 
uma pessoa consegue contribuir, em um ano, cerca de 9 
meses. Só por esse dado do mercado de trabalho, vemos que 
dificilmente uma pessoa conseguirá se aposentar. 

A situação é ainda mais grave quando se faz com 
que a mesma regra valha para o trabalhador rural, que hoje 
tem cinco anos a menos, por conta das condições de trabalho 
no campo. O mesmo acontece com trabalhadores da 
educação, policiais, bombeiros. Mas o caso do trabalhador do 
campo chama a atenção porque ele vai ter que contribuir 
mensalmente, mas o regime de safra da agricultura familiar 
não permite que ele tenha dinheiro todo mês. Ele trabalha 
um período, tem a safra e, hoje em dia, paga ao INSS sobre 
uma porcentagem da produção. Com essas regras, como vai 
se aposentar? 

O governo diz que quer tomar como modelos 
países europeus, só que as regras propostas são mais duras 
que as da Europa. Não dá para comparar países que são mais 
igualitários com o Brasil. Por exemplo, a expectativa de vida 
média brasileira é 75 anos, mas em muitos países é 82, 83. Só 
em 2060 teremos um padrão semelhante ao deles. 

O nosso PIB per capita é cinco, seis vezes menor 
que o deles. Além disso, somos um país heterogêneo 

regionalmente. Se a expectativa de vida nacional é 75 anos, 
em mais da metade dos estados da federação ela é inferior a 
isso. Se compararmos o Piauí a Santa Catarina, veremos dois 
mundos distintos. A heterogeneidade também pode ser 
percebida em um município. Em São Paulo, a expectativa de 
vida é 75, 76 anos; nos bairros mais ricos, 79 anos; mas, em 
cinco distritos, é 54 anos. Então, como se pode adotar regras 
superiores às dos países desenvolvidos em um país tão 
desigual e heterogêneo? 

https://www.brasildefatomg.com.br/2017/03/29/dificilmente-uma-pessoa-
conseguira-se-aposentar-diz-economista 

 

01. O vocábulo “superiores”, no último período do 
texto, foi empregado com sentido de “melhores”, 
“mais avançadas”.  

 

02. Conclui-se do terceiro parágrafo que professores e 
policiais seriam prejudicados caso as regras 
previdenciárias da PEC 287/2016 fossem aprovadas.  

 

03. O texto possui caráter predominantemente 
expositivo.  

 

04. De acordo com o autor, a sazonalidade do regime 
de safra da agricultura familiar é compatível com a 
obrigação de realizar recolhimentos previdenciários 
mensais. 

 

05. Depreende-se do último parágrafo que a média 
nacional de expectativa de vida é um parâmetro 
isento de distorções.  

 

06. A pergunta que encerra o texto possui natureza 
retórica e já sugere sua própria resposta.  

 

07. Infere-se do texto que a informalidade do mercado 
brasileiro inviabiliza a aplicação das exigências 
previstas na PEC.  

 

08. O pronome “que” em “que propunha” (1º 
parágrafo) tem como referente “Michel Temer”.  
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09. Sem prejuízo ao sentido original, a locução “em 
razão da” (1º parágrafo) poderia ser substituída por 
“devido à”. 

 

10. Os vocábulos “previdenciário” e “tendência” são 
acentuados pela mesma regra gramatical.  

 

11. Sem prejuízo gramatical, a partícula “se” (1º 
parágrafo) poderia ser deslocada para antes do verbo 
“cogita” — se cogita.  

 

12. Prejudicaria a correção gramatical a substituição de 
“Se” em “Se ela passar” (2º parágrafo) por “Caso”.  

 

13. O acento grave em “à aposentadoria” (2º parágrafo) 
se justifica pela fusão da preposição exigida na 
regência do substantivo “acesso” com o artigo 
feminino que modifica “aposentadoria”.  

 

14. O vocábulo “onde” (2º parágrafo) poderia ser 
substituído por “no qual” ou “em que”, sem prejuízo à 
correção gramatical do texto.  

 

15. Mantendo-se os sentidos originais e a correção 
gramatical, o período “Em estados mais pobres, cerca 
de 65% dos empregos são informais. Além disso, 
temos uma rotatividade muito grande.” (2º parágrafo) 
poderia ser reescrito da seguinte forma: Cerca de 65% 
dos empregos são informais em estados mais pobres. 
Ainda temos uma rotatividade muito grande. 

 

TEXTOII 

A Polícia Civil de Goiás investiga o roubo de uma 
perna mecânica de dentro da casa de um recepcionista de 39 
anos na cidade de Goiânia, em Goiás. O furto da prótese 
usada pelo homem para andar foi registrado no último 
sábado. 

Em entrevista à TV Anhanguera, Sidnei Ferreira 
Mendes, que precisou amputar a perna há cinco anos, após 
um acidente de moto, fez um pedido de ajuda para comprar 
outra prótese e se disse “desesperado”. 

 

 

 

Ele narrou que saiu de casa de muletas para visitar 
os filhos e, ao voltar para a residência, percebeu que ela tinha 
sido invadida. Entre os objetos de valor roubados, estava a 
perna mecânica que ele ganhou por meio do INSS. 

A polícia analisa imagens de câmeras de segurança 
da região para tentar descobrir o paradeiro da perna 
mecânica. O homem aguarda as investigações 

https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-08-03/homem-tem-perna-
mecanica-furtada-dentro-de-casa-em-goias.html.amp 

 

Considerando os elementos linguísticos do texto II, 
julgue os itens a seguir.  

 

16. Segundo as informações veiculadas no texto, a 
prótese não foi o único objeto de valor roubado na 
casa.  

 

17. Infere-se do texto que a moto do homem também 
foi roubada.  

 

18. A supressão das vírgulas que isolam o segmento 
“que precisou amputar a perna há cinco anos” (2º 
parágrafo) não causaria erro gramatical, mas alteraria 
os sentidos originais.  

 

19. Nas três ocorrências do terceiro parágrafo, a 
partícula “que” possui a mesma classificação.  

 

20. As orações “para visitar os filhos” (3º parágrafo) e 
“ao voltar para a residência” (3º parágrafo) 
expressam, respectivamente, noção de propósito e 
condição.  
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RACIOCÍNIO LÓGICO  
Guilherme Neves 

No conjunto de todas as frases, as proposições 
encontram-se entre aquelas classificadas como 
declarativas e verbais, ou seja, entende-se como 
proposição todo conjunto de palavras ou símbolos 
que exprimam um pensamento de sentido completo, 
para o qual seja possível atribuir, como valor lógico, 
ou a verdade ou a falsidade. Assim, as proposições 
transmitem pensamentos, isto é, afirmam fatos ou 
exprimem juízos que se formam a respeito de 
determinados entes. 

 

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

 

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

Preencha o formulário e entregue ao secretário. 

O Estado pode ser titular de Direitos Fundamentais? 

Esta frase é falsa. 

Existem mais de 3.000 Agências da Previdência Social. 

Ele foi o presidente do Brasil de 2001 a 2010. 

 

22. O número de linhas da tabela verdade 
correspondente à proposição  
(¬𝑝 ∧ 𝑞) ⟶ (𝑞 ∨ ¬𝑟) é igual a 16. 

 

23. A proposição [¬𝐵 ∧ (𝐴 ⟶ 𝐵)] ⟶ ¬𝐴  é uma 
tautologia. 

 

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

 

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

 

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

 

Julgue o item seguinte, acerca da proposição P: Existe 
vida em outros planetas ou 2012 foi um ano bissexto. 

 

27. A proposição P é verdadeira. 

 

28. Considere que os conjuntos A e B sejam disjuntos, 
que os conjuntos A,B e C tenham o mesmo número de 
elementos, que a união dos três possua 220 
elementos e que a interseção entre A e C possua o 
triplo de elementos da interseção entre B e C. Assim, 
se a interseção entre B e C possui 20 elementos, então 
o conjunto B tem menos de 100 elementos. 

 

A aposentadoria por invalidez é garantida a todo 
segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que, 
por doença ou acidente, for considerado incapacitado 
permanentemente para exercer suas atividades no trabalho. 
Complicações ortopédicas ou degenerativas, como o câncer, 
que exigem tratamento muito rigoroso e agressivo para com 
o corpo, são algumas das enfermidades enquadradas nesse 
tipo de benefício. 

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

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

 

Com base no texto acima, julgue os itens subsequentes. 

 

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

 

30. Menos de 10.000 pessoas receberam o benefício de 
aposentadoria por invalidez no ano de 2010. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO  

Thállius Moraes 

Acerca das regras atinentes à organização da 
Administração Pública e de seus agentes públicos, 
julgue as próximas assertivas. 

 

31. Os servidores das empresas públicas que explorem 
atividade econômica não se submetem à vedação de 
acumulação de cargos, empregos e funções públicas. 

 

32. A criação das autarquias ocorre por meio de lei 
específica, sendo que a aquisição de sua 
personalidade jurídica se dá mediante registro na 
Junta Comercial competente. 

 

33. A descentralização administrativa pode ocorrer por 
meio da transferência de competências para pessoas 
da Administração Indireta, situação sujeita ao 
princípio da reserva legal. 

 

34. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público. 

 

Considerando as disposições doutrinárias e 
jurisprudenciais acerca dos poderes da Administração 
Pública e dos atos administrativos, julgue as próximas 
assertivas. 

 

35. A aplicação de penalidades aos servidores é uma 
decorrência indireta do poder hierárquico. 

 

36. A motivação, que é um dos elementos dos atos 
administrativos,  reflete a situação fática e jurídica que 
justifica a prática do ato. 

 

37. O ato administrativo que houver completado seu 
ciclo de formação, estando apto para produção de 
seus efeitos, mas houver sido praticado em 
ontrariedade ao ordenamento jurídico, é classificado 
como um ato perfeito, eficaz e inválido. 

 

 

Acerca do regime jurídico concernente aos serviços 
públicos, considere os próximos itens. 

 

38. A concessão de serviços públicos pode ser celebrada 
com uma pessoa jurídica ou com um consórcio de 
empresas. 

 

39. A taxa é a forma de contraprestação utilizada em 
caso de serviços gerais, enquanto a tarifa se destina à 
contraprestação de serviços uti singuli. 

 

Acerca do controle realizado na atuação da 
Administração Pública e da responsabilidade civil do 
Estado pelos atos praticados pelos seus agentes, 
julgue as próximas assertivas. 

 

40. O controle judicial dos atos administrativos pode ser 
realizado sobre atos vinculados e discricionários, no 
que tange ao seu mérito ou legalidade, quando 
houver uma violação às disposições legais aplicáveis. 

 

41. Embora a responsabilidade civil do Estado seja, 
como regra geral, objetiva, a participação da vítima no 
evento danoso tem o condão de atenuar, ou até 
mesmo de excluir, a responsabilização estatal, 
dependendo do caso concreto. 

 

Considerando as disposições da Lei 8.429/92, que trata 
dos atos de improbidade administrativa, julgue a 
próxima assertiva. 

 

42. Prescinde de dolo, para configuração de 
improbidade administrativa, a conduta de servidor 
que concorre para que terceiro se enriqueça 
ilicitamente. 
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 A Lei 9.784/99 estabelece as regras aplicáveis aos 
processos administrativos em âmbito federal. 
Considerando essas disposições, analise o próximo 
item. 

 

43. Situação hipotética: William, servidor público 
federal, é a autoridade responsável por julgar 
determinado processo administrativo em que um dos 
interessados é Ranielison, seu amigo íntimo de longa 
data. Assertiva: Nesse caso, a legislação estabelece 
que William é impedido de participar do processo em 
questão. 

 

Levando em consideração as disposições da Lei 
8.112/90, que trata do regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União, das autarquias, inclusive em 
regime especial, e das fundações públicas federais, 
julgue os próximos itens. 

 

44. A posse do servidor público, que deve ser 
concretizada no prazo de trinta dias, contados da 
publicação do ato de provimento, ocorre com a 
assinatura do respectivo termo. 

 

45. Embora as sanções civis, penais e administrativas, 
em virtude do exercício irregular das atribuições do 
servidor, sejam independentes entre si, a absolvição 
criminal repercute no âmbito administrativo, 
isentando o servidor de responsabilização nessa 
esfera. 

 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL  

Nelma Fontana  

46. É vedada a criação de mais de uma organização 
sindical, em qualquer grau, representativa de 
categoria profissional ou econômica, na mesma base 
territorial, que corresponderá necessariamente à área 
de um Município. 

 

47. É plena a liberdade de associação, inclusive a de 
caráter militar. 

 

 

48. Uma associação que tiver finalidade ilícita poderá 
ser compulsoriamente dissolvida por decreto do 
prefeito, desde que sejam assegurados o contraditório 
e a ampla defesa, uma vez que os direitos 
fundamentais não têm caráter absoluto. 

 

49. Os tratados internacionais sobre direitos humanos 
são incorporados automaticamente ao ordenamento 
jurídico brasileiro com força emenda à Constituição. 

 

50. A Constituição Federal proíbe expressamente o 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores 
de dezoito anos de idade. A idade mínima para que o 
adolescente exerça atividade laboral, na condição de 
aprendiz, é de dezesseis anos. 

 

51. Para exercer direitos políticos passivos, basta 
exercer direitos políticos ativos e estar filiado a um 
partido político. 

 

52. João sofreu condenação transitada em julgado por 
uso de documento falso e teve a pena privativa de 
liberdade substituída por pena restritiva de direitos. 
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal e do texto da Constituição Federal, é correto 
afirmar que enquanto perdurarem os efeitos da 
condenação, João não poderá exercer a capacidade 
eleitoral passiva (ser votado), mas poderá exercer a 
capacidade eleitoral ativa (votar), uma vez que a 
substituição da pena corporal pela pena restritiva de 
direitos não inviabiliza o exercício dos direitos 
políticos. 

 

53. Com a finalidade de proteger a probidade 
administrativa e a moralidade para exercício de 
mandato, o Congresso Nacional, por meio de Lei 
complementar, poderá estabelecer outros casos de 
inelegibilidade, além daqueles que já foram fixados 
pela Constituição Federal.  
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54. Para combater abuso de poder econômico, 
corrupção ou fraude, será cabível ação de impugnação 
de mandato eletivo, no prazo de 15 dias contados da 
diplomação, instruída com provas, sob risco de o 
autor responder, na forma da lei, se temerária ou de 
manifesta má-fé. 

 

55. A Constituição Federal veda a cassação de direitos 
políticos, mas admite hipóteses de perda ou de 
suspensão. A condenação por improbidade 
administrativa é uma das hipóteses de suspensão dos 
direitos políticos. 

 

56. Situação hipotética: João, filho de mãe brasileira e 
pai alemão, nasceu na Itália, no período em que sua 
mãe lá residia voluntariamente. João não foi 
registrado em repartição consular brasileira. Aos 25 
anos, em maio do ano de 2019, veio residir no Brasil e 
optou pela nacionalidade brasileira. No mês de 
outubro do mesmo ano, chegou ao Brasil pedido de 
extradição formulado pela Itália, em razão de João ter 
sido condenado pela prática do crime de homicídio no 
ano de 2015. Assertiva: Considerando o caso narrado, 
é correto afirmar que João não poderá ser extraditado 
para a Itália, porque é brasileiro nato. 

 

57. A lei não poderá estabelecer distinção entre 
brasileiros natos e naturalizados, salvo nas hipóteses 
previstas taxativamente na Constituição Federal. 

 

58. A Constituição Federal assegura aos Partidos 
autonomia para definir sua estrutura interna e 
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração 
de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua 
organização e funcionamento e para adotar os 
critérios de escolha e o regime de suas coligações nas 
eleições majoritárias, sem obrigatoriedade de 
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, 
estadual, distrital ou municipal. 

 

59. Partidos políticos têm personalidade jurídica de 
direito privado, mas devem prestar contas à Justiça 
Eleitoral periodicamente. 

 

 

60. Os Partidos Políticos não podem receber recursos 
financeiros de entidade ou governo estrangeiros e 
nem fazer uso de organização paramilitar. 

 
 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
Rubens Mauricio  

61.  Isaías estava em gozo de auxílio por incapacidade 
temporária quando veio a ser recluso em regime 
fechado pela prática de crime de homicídio 
qualificado. Nessas condições, Isaías poderá continuar 
recebendo o auxílio por incapacidade temporária, 
salvo se seus dependentes estiverem em gozo de 
auxílio-reclusão, permitida a opção pelo benefício 
mais vantajoso. 

 

62.  Nas hipóteses de acumulação e pensão por morte 
deixada por cônjuge ou companheiro do RGPS com 
aposentadoria do mesmo regime, fica assegurada a 
percepção do valor integral do benefício mais 
vantajoso e de uma parte de do outro benefício. 

 

63.  Apesar do caráter democrático da administração da 
Seguridade Social, de sua gestão não participam os 
aposentados. 

 

64.  Rosenval, de 57 anos de idade, empregado celetista 
no cargo de auxiliar de borracheiro há doze anos, 
compareceu ao serviço de emergência de um hospital 
público, após sofrer um acidente que o deixou 
temporariamente incapacitado para o trabalho, sem 
previsão de alta. Rosenval é casado com Eduardo, de 
44 anos de idade, e possuem dois filhos adotivos 
menores de idade e não emancipados. Eduardo nunca 
trabalhou e nunca contribuiu para a previdência 
social.  

A partir dessa situação hipotética, podemos afirmar 
que, para fins previdenciários, a dependência 
econômica de Eduardo e dos filhos com Rosenval deve 
ser comprovada. 

 

65.  À luz da Lei n.º 8.213/1991, os pais do segurado são 
dependentes do Regime Geral de Previdência Social, 
qualquer que seja sua idade.  
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66.  Creusa presta serviços de forma subordinada, 
onerosa, pessoal e de finalidade não lucrativa à 
família, no âmbito residencial desta entidade familiar, 
dois dias por semana, toda terça-feira e sexta-feira. 
Neste caso, é correto afirmar que Creusa deverá filiar-
se obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência 
Social – RGPS, na qualidade de segurada empregada 
doméstica. 

 

67.  A prestação de benefícios e serviços da previdência 
social será garantida ao dependente, no caso do 
benefício de pensão por morte, desde a data do óbito, 
quando requerida em até 90 dias após o óbito, para os 
filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 30 
dias após o óbito, para os demais dependentes. 

 

68.  São exemplos de prestações oferecidas pela 
Previdência Social ao grupo de dependentes do 
segurado os benefícios de pensão por morte e salário-
família. 

 

69.  Considerando a legislação aplicável acerca do RGPS, 
julgue o item que se segue: Os benefícios de 
aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio 
por incapacidade temporária independem de carência 
quando originários de causa acidentária, mesmo que 
não seja acidente de trabalho. 

 

70.  A CF/88 veda a possibilidade da adoção de 
requisitos e critérios diferenciados para a concessão 
de aposentadoria em favor dos segurados com 
deficiência no Regime Geral de Previdência Social – 
RGPS. 

 

71.  Com relação ao salário-maternidade, em caso de 
parto antecipado, o período de carência legal será 
reduzido em quantas contribuições forem necessárias, 
independentemente de quantos meses o parto foi 
antecipado. 

 

72.  O segurado especial terá direito a aposentadoria 
por idade com requisito diferenciado, desde que 
comprove o exercício da atividade rural por tempo  

 

  igual ao número de meses exigidos para a carência do 
benefício. 

 

73.  Joselito, casado com Apolônia desde 20/1/2020, é 
segurado do RGPS desde 15/08/1998, na qualidade de 
contribuinte individual. Ele pretende solicitar ao INSS, 
no dia do seu aniversário de 60 anos, quando já 
contará com mais de 20 anos de contribuição, sua 
aposentadoria por tempo de contribuição e idade. 
Considerando essa situação hipotética e as 
disposições legais vigentes acerca de direito 
previdenciário, julgue o item que se segue. 

 Na data de seu referido aniversário de 60 anos, Joselito 
terá cumprido os requisitos para começar a receber 
aposentadoria por tempo de contribuição e idade. 

 

74.  Anastácia, segurada empregada filiada ao RGPS e 
contribuinte há 12 meses, sofreu um acidente de 
carro, que lhe causou incapacidade para o trabalho 
pelo período de quinze dias, tendo se recuperado 
plenamente após o afastamento mencionado. Nesse 
caso, Anastácia não receberá benefício algum da 
previdência social durante esse afastamento. 

 

75.  Jeremias estava em seu primeiro emprego e 
solicitou à previdência social auxílio-acidente logo no 
seu primeiro mês de trabalho. Contudo, seu pedido foi 
indeferido sob o fundamento de que ele não teria 
cumprido o tempo mínimo de carência legalmente 
estabelecido. Considerando essa situação hipotética, à 
luz das normas vigentes acerca de direito 
previdenciário, o indeferimento do benefício foi 
correto, pois a concessão de auxílio-acidente depende 
de carência para ser concedido. 

 

76.  Galvão Bueno, casado, 56 anos de idade, é locutor 
de rádio há mais de 12 anos e recebe salário mensal 
equivalente 10 mil reais. Por ter cometido crime foi 
condenado a pena de oito anos de reclusão, já tendo 
iniciado o cumprimento dessa pena. Nessa situação, 
seus dependentes legais terão direito de receber o 
benefício previdenciário de auxílio-reclusão durante o 
período de cumprimento da pena. 

 



10 
1º Simulado Especial – Concurso INSS– 09/08/2020 

 

 

77.  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 

 

78.  O princípio da diversidade da base de 
financiamento é importante e indispensável para a 
preservação do equilíbrio financeiro e atuarial da 
Seguridade Social, garantindo a manutenção do 
orçamento direto e indireto desse sistema. 

 

79.  Constitui princípio e diretriz da seguridade social o 
caráter democrático e descentralizado da gestão 
administrativa, com a participação de membros da 
comunidade, entre os quais, os aposentados. 

 

80.  Considera-se segurado empregado do RGPS aquele 
que presta serviço de natureza urbana ou rural a 
empresa, em caráter eventual, sob sua subordinação e 
mediante remuneração, inclusive como diretor 
empregado. 

 

81.  Considera-se segurado obrigatório do RGPS, na 
qualidade de empregado, o ministro de confissão 
religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, 
de congregação ou de ordem religiosa. 

 

82.  Não é segurado especial o membro de grupo 
familiar que possuir outra fonte de rendimento, 
exceto se decorrente de exercício de dirigente de 
cooperativa rural constituída exclusivamente por 
segurados especiais, dentre outras hipóteses previstas 
em lei. 

 

83.  Descaracteriza a condição de segurado especial a 
outorga, por meio de contrato escrito de parceria, 
meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por 
cento) de imóvel rural cuja área total não seja 
superior a 4 (quatro) módulos fiscais, mesmo que 
outorgante e outorgado continuem a exercer a 
respectiva atividade, individualmente ou em regime 
de economia familiar. 

 

84.  Podem filiar-se facultativamente ao RGPS o 
segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou 
semiaberto, 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, ou que exerce atividade 
artesanal por conta própria. 

 

85.  A pessoa jurídica em débito com o sistema da 
seguridade social somente poderá contratar com o 
Poder Público ou dele receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios se obedecidas as 
exigências previstas em lei. 

 

86.  São imunes de contribuição para a seguridade 
social todas as entidades beneficentes de assistência 
social sem fins lucrativos. 

 

87.  Não integram a base de cálculo para fins de 
incidência de contribuições previdenciárias do 
empregado as importâncias recebidas a título de 
férias indenizadas e respectivo adicional 
constitucional, incluído o valor correspondente à 
dobra da remuneração de férias. 

 

88.  Integram a base de cálculo para fins de incidência 
de contribuições previdenciárias do empregado o 
valor relativo à assistência prestada por serviço 
médico ou odontológico, próprio da empresa ou por 
ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas 
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, 
próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e 
outras similares, quando a cobertura não abranger a 
totalidade de empregados e dirigentes da empresa. 

 

89.  Afonsina é beneficiária de aposentadoria do 
Regime Geral de Previdência Social e continua 
exercendo atividade laborativa que a caracteriza como 
segurada empregada. Caso Afonsina venha a adotar 
uma criança, poderá receber o benefício de salário-
maternidade, nos termos da Lei 8.213/91. 
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90.  O benefício de prestação continuada ou o benefício 
previdenciário no valor de até 1 (um) salário-mínimo 
concedido a idoso acima de 65 (sessenta e cinco) anos 
de idade ou pessoa com deficiência não será 
computado, para fins de concessão do benefício de 
prestação continuada a outro idoso ou pessoa com 
deficiência da mesma família, no cálculo da renda 
mensal per capita familiar. 

 

 

INFORMÁTICA  
Diego / Renato 

Sobre Protocolos de Internet, julgue o item a seguir. 

 

91. HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) e HTTP 
(Hyper Text Transfer Protocol) são ambos protocolos 
da camada de aplicação, sendo utilizados pelos 
browsers para acessar dados na web. A única 
diferença entre esses protocolos está na sua 
compatibilidade: o HTTPS é mais moderno e utilizado 
pelos browsers mais recentes, não sendo compatível 
com os programas de navegação mais desatualizados. 

 

Sobre Redes Internas, julgue os itens 92 a 94. 

 

92. Internet é um conjunto de segmentos de redes 
privadas espalhadas por todo o globo terrestre, 
conectados por backbones e roteadores das pessoas 
físicas. 

 

93. A internet e a intranet diferem com relação à 
criptografia no sentido de que dados transmitidos na 
internet não precisam de criptografia, já dados 
transmitidos na intranet são sempre criptografados.  

Dessa forma, recomenda-se realizar transferências de 
arquivos por meio da intranet e, não, da internet. 

 

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. 

 

 

Sobre Navegadores Web, julgue o item a seguir. 

 

95. Navegadores Web, também chamados de Web 
Browsers, habilitam seus usuários a interagirem com 
documentos HTML, solicitando a um servidor 
conteúdo web. 

 

Sobre Correio Eletrônico, julgue o item a seguir. 

 

96. Considerando a configuração padrão de um 
aplicativo de correio eletrônico, a caixa de entrada é a 
pasta de e-mail responsável por armazenar as 
mensagens recebidas e a caixa de saída é a pasta 
responsável por armazenar as mensagens que foram 
enviadas com sucesso. 

 

Sobre LibreOffice Calc, julgue o item a seguir. 

 

 
 

97. A função =MODO(A1:D5) retorna 1. 

 

Sobre softwares maliciosos, julgue o item a seguir. 

 

98. Ao contrário de malwares tradicionais, os rootkits 
introduzem uma falha fundamental nos 
computadores que infectam: eles não comprometem 
arquivos ou pastas – em vez disso, eles alteram tudo o 
que o sistema operacional informa de acordo com as 
necessidades do criador. 

 

 

 

 

 

 

 



12 
1º Simulado Especial – Concurso INSS– 09/08/2020 

 

 

Sobre Microsoft Windows 10, julgue o item a seguir. 

 

99. Um usuário de Windows 10 deseja, através de 
atalhos, exibir a Área de Trabalho (Desktop), abrir o 
explorador de arquivos e, em seguida redimensionar a 
janela ativa, maximizando-a. Para isso, o usuário deve 
pressionar em sequência os atalhos Win + D, Win + E e 
Win + ↑. 

 

Sobre Hardware, julgue o item a seguir. 

 

100. A BIOS (Basic Input/Output System) é um firmware 
pré-instalado em um chip de Memória RAM 
responsável pelo suporte básico de acesso ao 
hardware durante o processo de inicialização do 
computador e também por fornecer serviços de carga 
de sistemas operacionais – também chamado de boot. 
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Preencha o Gabarito 
 

https://bit.ly/Simulado-INSS-09-08  

NÃO É ASSINANTE? 

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe 

gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link! 

https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas 

 

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DE QUESTÕES! 

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com 

mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no 

link e conheça! 

https://bit.ly/Sistemas-de-Questões 
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