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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 - http://bit.ly/Simulado-INSS-23-08-20 
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PORTUGUÊS 
Adriana Figueiredo 

Texto 

 

Biodiversidade queimada 

 

 A Mata Atlântica tornou-se o ecossistema mais 
ameaçados do Brasil. O desmatamento tem-se ampliado 
excessivamente, principalmente no trecho mais ao norte 
dessa floresta, em áreas costeiras dos estados de Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, onde restam 
apenas cerca de 10% da vegetação nativa original. O risco 
é maior nessa parcela da mata porque a região apresenta 
uma das maiores densidades populacionais do Brasil. 

O censo de 2010, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), registrou pouco mais de 12 
milhões de pessoas nos 271 municípios na aérea de 
ocorrência da Mata Atlântica ao norte do reio São 
Francisco. Desse total, cerca de 2 milhões foram 
classificados como população rural. Na região, portanto, a 
Mata Atlântica está cercada de gente por todos os lados e, 
infelizmente, uma parcela importante dessas pessoas está 
em situação de pobreza. Imersas nessa combinação 
indesejável de pobreza e degradação ambiental estão 
dezenas de espécies de aves, anfíbios, répteis e plantas, 
muitas já criticamente ameaças de extinção. 

É nesse cenário que, ao longo de mais de uma 
década, pesquisadores têm feito estudos para entender 
como a perturbação extrema da paisagem altera a 
dinâmica vital dos remanescentes da Mata Atlântica, 
causando perda de espécies, colapso da estrutura florestal 
e redução de serviços ambientais importantes para o bem-
estar humano. 

Esses são os efeitos em grande escala, 
resultantes de modificações severas na estrutura da 
paisagem. Há, porém, outras perturbações de origem 
humana e de menor escala, mas contínuas e generalizadas, 
que podem ser descritas como crônicas: a caça, a retirada 
ocasional de madeira (a maior parte da madeira nobre já 
desapareceu) e a coleta de lenha, entre outros. Um desses 
estudos, recentemente concluído, buscou quantificar esse 
“efeito formiguinha” e trouxe dados inéditos sobre o 
impacto da retirada de lenha para consumo doméstico 
sobre a Mata Atlântica nordestina. 

A madeira foi o primeiro combustível usado pela 
humanidade para cozinhar alimentos. Estima-se que, hoje, 
no mundo, mais de 2 bilhões de pessoas ainda precisem de 
lenha e/ou carvão para uso doméstico. Como a 
dependência de biomassa para fins energéticos está 
diretamente associada à pobreza, o simples ato de acender 
um fogão a gás para preparar as refeições é uma realidade 

distante para mais de 700 mil habitantes da região da Mata 
Atlântica do Nordeste, a porção de floresta mais ameaçada 
do Brasil. Essas pessoas dependem ainda, para cozinhar, 
de lenha retirada dos remanescentes de floresta. Já que, 
em média, cada indivíduo queima anualmente meia 
tonelada de lenha, a Mata Atlântica perde 350 mil 
toneladas de madeira por ano, em séria ameaça à 
conservação dos fragmentos florestais que ainda resistem 
nessa parte do país. 

Os dados da pesquisa foram coletados de 2009 a 
2011, a partir de entrevistas sistematizadas com 270 
chefes de família e medição do uso de lenha em cada casa. 
Foram investigadas áreas rurais, assentamentos e vilas 
agrícolas de usinas de açúcar em Pernambuco, na Paraíba 
e no Rio Grande do Norte. O estudo registrou o consumo 
de lenha de 67 espécies de árvores (apenas sete exóticas) 
e, do total da lenha utilizada, 79% vieram diretamente da 
Mata Atlântica. 

 

(M.J. Specht, M. Tabarelli, F. Melo). 
 

01. Com relação às informações e aos aspectos 
linguísticos do texto acima, julgue o item a seguir. 

O trecho do texto que explica o sentido do seu título é 
“Já que, em média, cada indivíduo queima 
anualmente meia tonelada de lenha, a Mata 
Atlântica perde 350 mil toneladas de madeira por 
ano” 

 

02. De acordo com o texto, a pobreza é uma das 
principais causas do desmatamento em trechos de 
alta densidade demográfica da Mata Atlântica, na 
região Nordeste, devido à preparação da terra para 
o seu emprego como pastagem para o gado. 

 

03. Considerando as relações sintático-semânticas do 
texto, julgue o próximo item. 

O emprego de acento nas palavras “anfíbio”, 
“contínua” e “indivíduo” pode ser justificado por 
duas regras de acentuação distintas. 
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04. “Como a dependência de biomassa para fins 
energéticos está diretamente associada à pobreza, o 
simples ato de acender um fogão a gás para 
preparar as refeições é uma realidade distante para 
mais de 700 mil habitantes da região da Mata 
Atlântica do Nordeste, a porção de floresta mais 
ameaçada do Brasil”. 

Considerando as estruturas linguísticas e os sentidos 
do texto, julgue o próximo item. 

O vocábulo “como” pode ser substituído por “uma vez 
que” sem prejuízo gramatical ou de sentido ao 
texto. 

 

05. Considerando as estruturas linguísticas e os 
sentidos do texto, julgue o próximo item. 

O substantivo “censo" pode ser substituído pelo 
substantivo senso. 

 

06. “Estima-se que, hoje, no mundo, mais de 2 bilhões 
de pessoas ainda precisem de lenha e/ou carvão 
para uso doméstico”. 

Julgue o item seguinte, relativos aos sentidos e a 
aspectos linguísticos do texto.  

O vocábulo “Hoje”, destacado no trecho, poderia ser 
corretamente substituído por Atualmente porque 
ambos são advérbios. 

 

07. “O interesse pela preservação ambiental 
fortalece-se na medida em que a sociedade percebe 
que sem a natureza não há vida possível, civilização 
possível”. 

Sem prejuízo à correção gramatical e ao sentido 
original do texto, a expressão “na medida em que" 
poderia ser substituída por à medida que. 

 

08. “O futebol é indiscutivelmente a arte do 
imponderável”. 

Julgue o próximo item, no que se refere aos sentidos 
e aos aspectos linguísticos do trecho acima. 

Mantém-se o sentido original do texto ao se 
substituir “imponderável” por imprevisível. 

 

 

 

09.  “A crise levou o país a uma situação 
insustentável”. 

Com referência às estruturas linguísticas do trecho, 
julgue o item a seguir. 
O emprego de acento indicativo de crase na 
expressão “a uma"  — à uma — prejudicaria a 
correção gramatical do texto 

 

10. “O preconceito linguístico é uma demonstração 
de desinformação.  Argumentos como português é 
uma língua difícil ou que brasileiro não conhece 
português são equivocados. ” 

No que se refere aos sentidos, à estrutura textual e 
aos aspectos gramaticais do trecho, julgue o item a 
seguir. 

O termo “equivocados” exerce a função de sujeito da 
oração em que se insere. 

 

11. “Uma cantora foi contatada para se apresentar 
em uma cerimônia, só que pediram para ela escovar 
o cabelo crespo no dia do evento. A cantora não só 
se recusou, como denunciou o crime de racismo”. 

Julgue o seguinte item, referente à ideia e à estrutura 
linguística do trecho. 
 
No fragmento “pediram para ela escovar o cabelo 
crespo,  o sujeito da forma verbal “pediram" é 
desinencial “eles”. 

 

12. “Imersas nessa combinação indesejável de 
pobreza e degradação ambiental estão dezenas de 
espécies de aves, anfíbios, répteis e plantas, muitas 
já criticamente ameaças de extinção”. 

Em relação às estruturas linguísticas empregadas no 
trecho, julgue o item a seguir. 

Se fosse suprimida a conjunção E e substituída por 
vírgula, seria mantida a correção gramatical do 
trecho. 
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13. É proibido entrada de pessoas não autorizadas no 
laboratório. 

A respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do 
trecho, julgue o item subsecutivo. 

Sem prejuízo para a correção gramatical do período e 
para o sentido original do texto, o vocábulo 
“proibido” poderia ser flexionado no feminino, caso 
o artigo A determinasse o sujeito “entrada”. 

 

14. “O atleta entrava no vestiário, preparava os 
equipamentos, fazia o aquecimento, ouvia de lá o 
som entusiasmado da torcida”. 

Com referência às ideias e aos aspectos linguísticos 
do trecho precedente, julgue o próximo item. 

O trecho é constituído por período composto por 
coordenação. 

 

15. “O depoimento da vítima implicou a acusação do 
marido no acidente” 

A respeito dos aspectos gramaticais do trecho, julgue 
o item a seguir. 

Considerando-se as regências do 
verbo implicar prescritas para o português, estaria 
correta a seguinte reescrita para a oração “O 
depoimento da vítima implicou em acusação do 
marido no acidente”. 

 

16. “Faltou coragem e competência do governo para 
conter a pandemia”  

Acerca das relações semântico-sintáticas do trecho, 
julgue (C ou E) o item seguinte. 

O verbo concorda com o primeiro núcleo do sujeito 
posposto, concordância verbal abonada pela 
gramática normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. “Em função do processo de mundialização da 
economia, podemos afirmar que as empresas 
transnacionais dispõem de grande mobilidade 
territorial, sendo que seus investimentos 
restringem-se a países que integram blocos 
econômicos comerciais” 

Com relação aos aspectos linguísticos do trecho, 
julgue o próximo item. 

A correção gramatical e os sentidos do texto seriam 
mantidos caso a expressão “em função do”  fosse 
substituída por devido o. 

 

18. “Quase sufocam a criança de tanto beijá-la” 

Com relação às propriedades linguísticas do trecho, 
julgue o item a seguir. 

O trecho “de tanto beijá-la” expressa uma ideia de 
causa em relação à oração “quase sufocam a 
criança”. 

 

19. “O velho precisava de ajuda, vivia entristecido e 
adoentado. Os filhos não sabiam mais o que fazer 
para aplacar o sofrimento”. 

No que se refere ao texto precedente, julgue o item a 
seguir. 

A palavra “velho” foi empregada com valor de 
substantivo. 

 

20. “Você já disse tudo quanto queria? Está 
satisfeito?” 

No que se refere ao texto precedente, julgue o 
item a seguir. 

A palavra em destaque exerce a função de advérbio. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO  
Guilherme Neves 

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” 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: 

 
 
Suponha que P representa a proposição “Hoje fez 

sol”, Q represente a proposição “Guilherme foi ao 
restaurante” e R represente a proposição “Manuella 
foi ao comércio”. Com base nessas informações e no 
texto, julgue os itens a seguir: 

 
21. A sentença “Hoje não fez sol então Manuella não 

foi ao comércio e Guilherme não foi ao restaurante” 
pode ser corretamente representada por ¬P → (¬R 
 ¬Q)  

 
22. A sentença “Hoje fez sol e Guilherme não foi ao 

restaurante” pode ser corretamente representada 
por   P  ¬Q   

 
23.  Se a proposição “Hoje não fez sol” for valorada 

como F e a proposição Guilherme foi ao restaurante 
for valorada como V, então a sentença representada 
por ¬P → Q é falsa.  

 
24. O número de valorações possíveis para (Q  ¬R) 
→ P é inferior a 9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Considere que as letras P, Q, R e T representem 

proposições e que os símbolos ¬,  ,   e →  sejam 
operadores lógicos que constroem novas 
proposições e significam não, e, ou e então, 
respectivamente. Na lógica proposicional, cada 
proposição assume um único valor (valor-verdade),   
que pode ser verdadeiro (V) ou falso (F), mas nunca 
ambos. 

Com base nas informações apresentadas no texto 
acima, julgue os itens a seguir. 

 
25. Se as proposições P e Q são ambas verdadeiras, 

então a proposição (¬ P)   (¬ Q) também é 
verdadeira. 

 
26. Se a proposição T é verdadeira e a proposição R é 

falsa, então a proposição R →  (¬ T) é falsa. 
 
27. Se as proposições P e Q são verdadeiras e a 

proposição R é falsa, então a proposição  

(P   R) →  (¬ Q) é verdadeira. 
 
28. Considerando todas as possibilidades de 

valorações para as proposições simples P, Q e R, a 
proposição simbólica (PQ)R possui, no máximo, 
4 avaliações V. 

 

29. Em um grupo de 60 funcionários de certo 
departamento, há 30 engenheiros, 27 economistas e 
18 com formação em engenharia e economia. O 
número de pessoas desse grupo que não tem 
formação em engenharia nem em economia é 
inferior a 20. 

 
30. Dois conjuntos contêm 7 números pares 

consecutivos cada. O número de elementos da 
intersecção desses dois conjuntos é igual a 3. Com 
base nessas informações, julgue o item a seguir. 

A diferença entre o maior e o menor elemento do 
conjunto união desses dois conjuntos, nessa ordem, 
é 20. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO  
Antônio Daud 

Assinale as alternativas abaixo à luz do regramento 
legal aplicável ao direito administrativo.  

Qualquer pessoa pode requisitar à autoridade 
administrativa a investigação destinada a apurar 
prática de ato de improbidade. Tomando como base 
as disposições previstas na Lei nº 8.429/92, analise 
a próxima assertiva. 

31. Caso a representação, que será escrita ou 
reduzida a termo, seja rejeitada pela autoridade 
administrativa, o interessado não poderá a 
representar junto ao Ministério Público. 

 

32. Situação hipotética: Jorge é funcionário da 
iniciativa privada e possui exatos sessenta anos de 
idade. Devido à idade avançada, requisitou 
prioridade na tramitação de procedimento 
administrativo, em que é parte, o qual tramita 
perante o INSS. Após analisar a solicitação de 
prioridade, a referida entidade, com base na Lei nº 
9.784/99, a rejeitou. Assertiva: A recusa da 
solicitação é válida, visto que terá prioridade na 
tramitação pessoa com idade igual ou superior a 
setenta anos. 

 

33. A preservação dos efeitos de ato nulo, mas que 
tenha beneficiado terceiros de boa-fé, decorre do 
princípio da autotutela. 

 

A respeito das disposições da Lei nº 8.112/90, que 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais, analise os dois 
próximos itens. 

34. A ação disciplinar contra servidor público que se 
ausenta de forma intencional por 40 dias 
consecutivos prescreverá em cinco anos. 

 

35. Poderão ser pagas ao servidor as indenizações, as 
gratificações e adicionais, sendo que todas estas 
vantagens são incorporadas ao vencimento. 

 

 

 

 

Quanto ao regime jurídico concernente aos serviços 
públicos e aos conceitos e fontes do Direito 
Administrativo, julgue as próximas assertivas. 

36. Uma das consequências do princípio da 
continuidade do serviço público é a aplicação da 
teoria da imprevisão.  

 

 37. A jurisprudência, em regra, não possui força 
vinculante para a Administração Pública ou para o 
Poder Judiciário, motivo pelo qual caracteriza-se 
como mera fonte subsidiária do Direito 
Administrativo. 

 

Com relação às disposições constitucionais sobre os 
agentes públicos, julgue os próximos itens. 

38. As funções de confiança, exercidas por servidores 
ocupantes de cargo em comissão ou de cargo 
efetivo, destinam-se às atribuições de direção, 
chefia, assessoramento, coordenação e fiscalização. 

 

 39. Servidor público aposentado foi nomeado para 
ocupar cargo comissionado. Nessa situação, o 
sujeito pode acumular remuneração do cargo em 
comissão com os proventos de aposentadoria. 

 

Acerca dos poderes da Administração Pública e da 
responsabilidade civil do Estado pelos atos 
praticados pelos seus agentes, julgue as duas 
próximas assertivas. 

40. O poder de polícia delegado não compreende a 
imposição de taxas. 

 

41. Na teoria do risco administrativo exige-se a falta 
do serviço público para fazer surgir a obrigação de 
indenizar o dano sofrido pela vítima. 

 

Com base nas regras que diz respeito à organização 
da Administração Pública e de seus atos 
administrativos, julgue as quatro próximas 
assertivas. 

42. Ato administrativo que resulta da vontade de dois 
ou mais órgãos e depende da verificação por parte 
de outro, para se tornar exequível, é denominado 
ato composto. 
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 43. A revogação de uma certidão administrativa, por 
parte da Administração, devido a motivos de 
conveniência, em regra é possível e possui efeitos 
não retroativos (ex nunc). 

 

44. A descentralização por serviços ocorre quando o 
Estado transfere, por meio de lei, a titularidade e a 
execução de um serviço público a uma entidade 
estatal com personalidade jurídica própria. 

 

45. Uma das diferenças entre sociedade de economia 
mista e empresa pública é o foro processual de 
âmbito federal, porquanto as causas comuns 
envolvendo a primeira são processadas e julgadas 
pela Justiça Estadual, ao passo que os conflitos 
envolvendo as empresas públicas possuem foro na 
Justiça Federal.  

 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL  

Ricardo Vale 

Julgue as próximas assertivas, a respeito dos direitos 
e deveres individuais e coletivos elencados na 
CF/88: 

46. O direito de reunião é norma de eficácia plena e 
que dispensa autorização para ser exercido. 

 

47.   Somente em estabelecimentos civis é autorizada 
a prestação de assistência religiosa, a qual é vedada 
em instituições de internação coletiva militares. 

 

48.  Em caso de flagrante delito, somente é possível 
adentrar o domicílio mediante autorização judicial 
ou, então, mediante autorização do korador, 
durante o dia. 

 

49. As associações não poderão ter suas atividades 
suspensas ou ser compulsoriamente dissolvidas por 
decisão administrativa. 

 

50.   A pequena propriedade rural jamais será objeto 
de penhora. 

 

 

 

51.  O tribunal do júri será competente para julgar 
todos os crimes contra a vida. 

 

52. O racismo é crime inafiançável e insuscetível de 
graça e anistia. 

 

Julgue os itens que se seguem, sobre os direitos 
sociais elencados na CF/88: 

53. Após o rompimento do vínculo laboral, o 
trabalhador tem o prazo de dois anos para ajuizar 
reclamação referente aos créditos trabalhistas 
eventualmente devidos. 

 

54. O filiado aposentado também tem o direito de ser 
votado nas associações sindicais.  

 

No que diz respeito aos direitos de nacionalidade 
descritos na Constituição Federal, julgue os itens 
abaixo: 

55. Em certas situações, a aquisição da nacionalidade 
originária dependerá de expressa opção do 
indivíduo, não sendo concedida de forma 
automática.  

 

56.  O brasileiro nato somente poderá ser extraditado 
caso venha a perder a nacionalidade brasileira.  

 

Julgue as assertivas a seguir, sobre os direitos 
políticos expressos na Constituição: 

57. Os maiores de setenta anos, embora alistáveis, 
são inelegíveis.  

 

58. Os casos de inelegibilidade previstos na 
Constituição não são exaustivos, podendo ser 
ampliados por meio de lei complementar.  

 

Julgue as próximas afirmações, com base nas regras 
relacionadas à administração pública, descritas 
Constituição Federal: 

59. A Constituição Federal proíbe a realização de 
concurso público enquanto ainda existirem 
candidatos aprovados em certame anterior. 
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60.  Os servidores públicos que se afastarem da 
função para exercer mandatos eletivos deverão 
permanecer vinculados ao regime previdenciário de 
origem.  

 
 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
Adriana Menezes 

61. João começou a trabalhar no seu primeiro 
emprego há 10 dias quando, sofreu uma queda 
dentro da empresa e terá que se afastar do trabalho 
por 60 dias para se recuperar da lesão sofrida. 
Nesse caso, João ficará afastado do trabalho, mas 
não terá direito a benefício previdenciário por ter 
se filiado ao RGPS apenas há 10 dias. 

 

62. Para fins de concessão de pensão por morte, 
equiparam-se a filho o menor tutelado, o enteado e 
o menor sob guarda judicial, desde que comprovada 
a dependência econômica do segurado. 

 

63. Em face do princípio da equidade na forma de 
participação no custeio da seguridade social, as 
contribuições das empresas poderão ter alíquotas 
diferenciadas em razão da atividade econômica, do 
uso intensivo de mão de obra, do porte da empresa 
e da condição estrutural do mercado de trabalho.  

 

64. A pessoa com deficiência que possui renda per 
capita familiar igual ou superior a 1/4 do salário 
mínimo terá direito ao benefício assistencial no 
valor de 01 salário mínimo mensal. Esse benefício 
dá direito, inclusive, de receber abono anual. 

 

65. Poderão se beneficiar do auxílio-acidente os 
segurados na qualidade de empregado, empregado 
doméstico, contribuinte individual, trabalhador 
avulso e segurado especial.  

 

66. Joaquim era empregado de uma grande empresa. 
Sofreu um acidente que o levou ao afastamento do 
trabalho e, após sua recuperação, passou a receber 
auxílio-acidente por ter tido redução na sua 
capacidade laborativa.  

 

 

Um ano após ter retornado ao emprego, Joaquim 
resolveu pedir demissão e a partir daquela data 
nunca mais contribuiu para a previdência social.  

Ficou recebendo o benefício de auxílio-acidente e 
após 05 anos, foi acometido de uma cardiopatia 
grave que o incapacitou permanentemente para o 
trabalho.  

Pode-se dizer que, embora Joaquim não estivesse 
contribuindo para o RGPS ele se mantinha na 
qualidade de segurado porque permanecia em gozo 
de benefício previdenciário.  

Assim, terá direito à aposentadoria por incapacidade 
permanente. 

 

67. Maria das Dores é aposentada do RGPS e recebe 
01 salário mínimo mensal. Acabou de ficar viúva de 
José do Caixão, cuja aposentadoria era no valor de 
01 salário mínimo.  

Maria terá direito à pensão por morte de seu marido 
no valor de 01 salário mínimo e poderá acumular 
com sua aposentadoria, sem que haja redução no 
valor dos benefícios. 

 

68. O maior de dezesseis anos de idade que não 
esteja exercendo atividade remunerada e se dedica 
exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de 
sua residência poderá se filiar como segurado 
facultativo no RGPS. 

 

69. O segurado que se filiar ao RGPS a partir de 
14/11/2019 poderá se aposentar ao completar 65 
anos de idade e 20 anos de contribuição, se homem 
e 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, se 
mulher.  

 

70.  A Lei Eloy Chaves, de 1923, foi um marco na 
legislação previdenciária no Brasil, pois foi o 
primeiro ato normativo que tratou de previdência 
no país. 

 

71. O aposentado por incapacidade permanente que 
necessitar da assistência permanente de outra 
pessoa terá direito ao acréscimo de 30% no valor 
do seu benefício. 
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72.  O empregador doméstico fornecerá, 
mensalmente, ao empregado doméstico cópia do 
Simples Doméstico – documento de arrecadação 
das contribuições previdenciárias. 

 

73. João é casado com Maria e tem um filho com 
deficiência mental. João contribui há 10 anos para o 
RGPS na condição de segurado facultativo. Caso 
João venha a falecer, terão direito à pensão por 
morte, Maria e seu filho. O valor da pensão 
corresponderá a 70% do valor da aposentadoria 
por incapacidade permanente a que João teria 
direito na data do seu óbito. 

 

74. No mês de junho de 2020, Alfredo recebeu 
parcelas de salário, horas extras, vale-transporte e 
diárias de viagem. Pode-se dizer que a contribuição 
de Alfredo incidirá sobre as parcelas de salário e 
horas extras. As diárias de viagem somente sofrerão 
a incidência de contribuição previdenciária se o 
valor total ultrapassar 50% da remuneração de 
Alfredo. 

 

75. O instituto da responsabilidade solidária não se 
aplica à administração pública direta, autárquica e 
fundacional, quando contratante de serviços, 
inclusive de obra de construção civil, reforma ou 
acréscimo, independentemente da forma de 
contratação.  A administração pública contratante 
de serviços, inclusive de construção civil executados 
por meio de cessão de mão de obra ou empreitada 
parcial, efetuará a retenção de 11% do valor da nota 
fiscal de prestação de serviços e efetuará o 
recolhimento em nome da empresa contratada até o 
dia 20 do mês subsequente ao da emissão da nota 
fiscal. 

 

76. Zeca está aposentado recebendo 01 salário 
mínimo mensal. Passou a praticar furtos e roubos e, 
em razão desses delitos, acabou sendo condenado a 
07 anos em regime fechado. 

Como Zeca é considerado segurado de baixa renda, 
seus dependentes terão direito de recebe auxílio-
reclusão cujo valor não poderá exceder 01 salário 
mínimo.  

 

 

77. A contratação de pessoa com deficiência como 
aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de 
prestação continuada da assistência social, limitado 
a 3 anos o recebimento concomitante da 
remuneração e do benefício. 

 

78. Para que o cônjuge tenha direito à pensão por 
morte do segurado do RGPS é necessário 
comprovar, no mínimo, 02 anos de casamento até a 
data do óbito. 

 

79.  As Juntas de Recursos, órgãos do Conselho de 
Recursos da Assistência Social, julgam, em primeira 
instância, os recursos das decisões proferidas pelo 
INSS nos processos de interesse de seus 
beneficiários.  

 

80. O benefício de prestação continuada ou o 
benefício previdenciário no valor de até 1  salário 
mínimo concedido a idoso acima de 65 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 
per capita familiar.  

 

81. O segurado especial terá direito à aposentadoria 
por idade, ao completar 60 anos de idade, se 
homem e 55 nãos de idade, se mulher, desde que 
comprove, no mínimo, 180 meses de exercício de 
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 
período imediatamente anterior ao requerimento 
do benefício ou, conforme o caso, ao mês em que 
tiver cumprido o requisito etário. 

 

82. Nenhum benefício ou serviço da seguridade 
social poderá ser criado, majorado ou estendido 
sem a correspondente fonte de custeio total, exceto 
os que dizem respeito ao direito à assistência social. 

 

83. Camilo é empregado da empresa Vale Tudo Ltda. 
É solteiro e tem um filho de 25 anos, inválido desde 
o nascimento. Pode-se afirmar que Camilo poderá 
inscrever o filho como seu dependente, mesmo 
antes de ele se habilitar a benefício previdenciário 



11 
2º Simulado Especial – Concurso INSS– 23/08/2020 

 

 

84. O INSS ajuizará ação regressiva contra os 
responsáveis na hipótese de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, nos termos do disposto na 
Lei Maria da Penha. 

 

85. É vedado o aporte de recursos a entidade de 
previdência privada pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista e 
outras entidades públicas, salvo na qualidade de 
patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, 
sua contribuição normal poderá exceder a do 
segurado.   

 

86. É vedado o parcelamento das contribuições 
previdenciárias em prazo superior a 60 meses. 

 

87.  É vedada a contagem de tempo de contribuição 
fictício para efeito de concessão dos benefícios 
previdenciários e de contagem recíproca. 

 

88. Maria, contribuinte individual há 03 nãos deu à 
luz a uma bela criança. Sem condições financeiras 
para criar o filho, Maria resolveu entregá-lo para 
adoção.  

Como Mário queria muito um filho, acabou por 
adotar o filho de Maria. Mário, segurado facultativo 
há 05 anos, terá direito de receber salário-
maternidade por 120 dias, caso Maria não tenha 
recebido o benefício.  

 

89. É permitido o recebimento conjunto do seguro-
desemprego com pensão por morte e auxílio-
acidente, assim como é permitido o recebimento 
conjunto de salário maternidade e pensão por 
morte.   

 

90. José das Couves, empregado doméstico há 03 
meses na casa de Maria Madalena, sofreu profundo 
corte em sua mão direita, quando manuseava a faca 
de cortar carne. Após intervenção cirúrgica, ficou 
afastado pelo INSS por dois meses. Pode-se afirmar 
que José das Couves terá direito de receber auxílio 
por incapacidade temporária de natureza 
acidentária, cujo valor inicial corresponderá a 
100% do salário de benefício. 

 

INFORMÁTICA  
Ranielison Passos 

Sobre os aplicativos editores da suíte LibreOffice, 
julgue as assertivas abaixo. 

 

91. Sobre o aplicativo Calc, da suíte Libreoffice, 
considere que o usuário digitou no endereço de 
célula A4, conforme a figura acima, o seguinte: 
=PROCV(2; A1:C3; 3; 0). Logo após pressionou a 
tecla Enter para que a célula A4 recebesse o valor 
de 5. 

 

92. Considerando a ferramenta gerenciadora de 
planilhas Calc, o valor de 2982,25 é o resultado 
correto para a fórmula expressa abaixo, digitada em 
uma célula aleatória de uma planilha. 

=SOMA(5;25)+15+4^2*5+8/4-MÉDIA(17;25) 

 

93. No editor de texto LibreOffice Writer, instalação 
padrão, o comando em atalho CTRL+D é utilizado 
para aplicar a formatação de efeito Sublinhado 
Duplo 

 

Acerca do navegador de internet Google Chrome, 
versão de instalação em português, assinale os itens 
abaixo. 

94. No modo de navegação anônimo é possível 
acessar sites da internet sem ser identificado pelo 
provedor. 

 

95. Caso um usuário clique no botão , quando 
habilitado, a página aberta em tela será adicionada 
a Home Page. 
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Sobre operações básicas e gerenciamento de pastas 
em ambiente Windows, analise os itens que se 
seguem. 

96. Na utilização do Sistema Operacional Windows 
10, configuração padrão, para a criação de arquivos 
e pastas deverão ser seguidas algumas regras, 
dentre elas, considerar que o nome de arquivos e 
pastas não poderá conter elementos como \ / : * ? “ 
< > |, mas a sua extensão poderá incluí-los 
normalmente. 

 

97. Considerando o sistema operacional Windows 
10, versão de instalação padrão em pt-BR, e o 
Explorador de Arquivos aberto. O atalho de teclado 
CTRL + D, aplicado em um arquivo selecionado, 
numa unidade de rede mapeada, exclui o arquivo 
permanentemente. 

 

Sobre ferramentas e aplicativos de correio eletrônico 
e troca de e-mails, julgue o item abaixo. 

98. Durante uma troca de mensagens entre vários 
colaboradores de uma empresa, o diretor da 
companhia deseja evitar que a respostas a todos 
gere grande quantidade de e-mails desnecessário 
para os endereçados no e-mail. Para evitar isso, mas 
mantendo a resposta apenas ao diretor, a opção 
indicada para preencher com os endereços dos 
destinatários é Com Cópia Oculta (Cco) 

 

Em relação aos ataques em ambiente computacionais 
e sistemas de segurança, julgue os itens abaixo. 

99. Ataques de programas Worms são realizados de 
forma aparentemente inofensiva, sendo instalado no 
computador do usuário para danificar a máquina e os 
arquivos. 

 

100. Uma das ações do malware Rootkit é remover 
as evidências de reprodução dos malwares 
instalados no computador, sendo que para isso ele 
poderá apagar ou alterar arquivos importantes no 
sistema operacional. 
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Preencha o Gabarito 
 

http://bit.ly/Simulado-INSS-23-08-20 
 

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 

 

http://bit.ly/Simulado-INSS-23-08-20
https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas
https://bit.ly/Sistemas-de-Questões

