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Simulado Especial
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 - http://bit.ly/Simulado-INSS-31-01
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PORTUGUÊS
Carlos Roberto

Leia o texto a seguir para responder às questões.
“'A humanidade tomou o caminho errado: estamos
adoecendo rápido e coletivamente", disse o médico
psiquiatra, professor e escritor brasileiro Augusto Cury. E não
foi agora por causa da pandemia de coronavírus não. Esse
pensamento do escritor foi dito em 2017.
Mas ele está errado ou a humanidade está mesmo
doente? Guerras civis, violência, terrorismo, tráfico de
pessoas e de animais, homicídios, depressão, suicídio.
Estamos adoecendo não só no corpo físico, mas também na
saúde mental e espiritual.
E o novo coronavírus veio para nos mostrar como a
humanidade funciona. Uma pandemia que colocou em alerta
todos os países do globo boa parte da população em casa.
Não é a única, já aconteceram outras, sabemos. Mas essa é
uma pandemia que alcançou mais países e ainda não há cura.
“‘O planeta ficou doente porque está com a
humanidade baixa'”. Vi nas redes sociais essa frase que
parece piada, mas acho bastante séria. Acredito que nossa
humanidade está realmente baixa, e por isso vivemos num
planeta doente – individualmente, socialmente e
ecologicamente. Estamos desconectados de nós mesmos, das
pessoas à nossa volta, do nosso ambiente, do nosso planeta.
Estamos desumanizados”, opina Sandra Caselato. Em seu
texto “Injeção de humanidade para enfrentar o coronavírus”
publicado pelo portal UOL, a especialista em comunicação
traz à tona o pensar psicológico da situação.
(...)"
Trecho de Adriana Tanese Nogueira.

03. Em "Estamos adoecendo não só no corpo físico, mas
também na saúde mental e espiritual" o "mas também"
pode ser substituído, sem prejuízo gramatical, somente
pelo "mas".
04. Houve erro de sinal de indicativo de crase em “das
pessoas à nossa volta", pois não há crase antes de
pronome possessivo.
05. As palavras "rápido", "médico", "tráfico", "físico" e
"violência", todas retiradas do texto, são acentuadas
pelo mesmo motivo.

Leia o texto a seguir, para responder às questões 6 e .
Se você é uma daquelas pessoas que acredita que
o mundo caminha rapidamente para o abismo, o livro
Factfulness, de Hans Rosling e família, pode ser um bom
remédio. O tom é de autoajuda. O próprio autor usa a
expressão “dados como terapia”. Mas isso em nada diminui o
valor da obra, cujo propósito é mostrar que o planeta é um
lugar bem melhor do que a maioria das pessoas pensa.
(Folha de S.Paulo. Adaptado)

06. O prefixo que inicia o vocábulo destacado em “O tom é
de autoajuda." também está presente, e com o mesmo
sentido,
nas
palavras
"autoatendimento"
e
"autorização".

https://gazetanews.com/a-humanidade-adoece/

Sobre o texto acima, considerando-se os aspectos
semânticos e linguísticos, julgue os itens a seguir:
01. No primeiro parágrafo, a autora usa uma citação para
comprovar dados que são apresentados no texto.
02. A pergunta "mas ele está errado ou a humanidade está
mesmo doente?" do início do primeiro parágrafo não foi
respondida.

07. O pronome relativo cujo no trecho "cujo propósito é
mostrar..." introduz uma oração subordinada adjetiva
explicativa.
Julgue o paralelismo sintático das sentenças abaixo:
08. “Sucesso é conseguir o que você quer e felicidade é
gostar do que você conseguiu”. (Dale Carnegie)
09. “Para o otimista todas as portas têm maçanetas e
dobradiças, para o pessimista todas as portas têm
trincos e fechaduras”. (William Arthur Ward)
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10. “É barato construir castelos no ar e bem cara a sua
destruição”. (F. Mauriac)

13. Pode-se interpretar as notícias de modo a excluir delas
o que nos pareça mais problemático ou inverossímil.

A representação da “realidade” na imprensa

14. A ideia central do texto pondera que tais informações
são construídas a partir de um ponto de vista
necessariamente particular.

Parece ser um fato assentado, para muitos, que
um jornal ou um telejornal expresse a “realidade”. Folhear os
cadernos de papel de ponta a ponta ou seguir pacientemente
todas as imagens do grande noticiário televisivo seriam
operações que atualizariam a cada dia nossa “compreensão
do mundo”. Mas esse pensamento, tão disseminado quanto
ingênuo, não leva em conta a questão da perspectiva pela
qual se interpretam todas e quaisquer situações focalizadas.
Submetermo-nos à visada do jornalista que compôs a notícia,
ou mesmo à do câmera que flagra uma situação (e que, aliás,
tem suas tomadas sob o controle de um editor de imagens), é
desfazermo-nos da nossa própria capacidade de análise, é
renunciarmos à perspectiva de sujeitos da nossa
interpretação.
Tanto quanto os propalados e indiscutíveis “fatos”,
as notícias em si mesmas, com a forma acabada pela qual se
veiculam, são parte do mundo: convém averiguar a quem
interessa o contorno de uma análise política, o perfil criado
de uma personalidade, o sentido de um levante popular ou o
alcance de uma medida econômica. O leitor e o espectador
atentos ao que leem ou veem não têm o direito de colocar de
lado seu senso crítico e tomar a notícia como espelho fiel da
“realidade”. Antes de julgarmos “real” o “fato” que já está
interpretado diante de nossos olhos, convém reconhecermos
o ângulo pelo qual o fato se apresenta como indiscutível e
como se compõe, por palavras ou imagens, a perspectiva pela
qual uma bem particular “realidade” quer se impor para nós,
dispensando-nos de discutir o ponto de vista pelo qual se
construiu uma informação.

15. No trecho "Parece ser um fato assentado, para muitos,
que um jornal ou um telejornal expresse a “realidade”. ",
o "que" exerce função sintática de pronome relativo e
retoma a expressão anteposta "para muitos".
16. No trecho "Folhear os cadernos de papel de ponta a
ponta ou seguir pacientemente todas as imagens do
grande noticiário televisivo seriam operações que
atualizariam a cada dia nossa “compreensão do mundo”.
", a expressão "ponta a ponta" poderia ser escrita com o
registro do acento grave para caracterizar a ocorrência
facultativa da crase (ponta à ponta).
17. No trecho "Folhear os cadernos de papel de ponta a
ponta ou seguir pacientemente todas as imagens do
grande noticiário televisivo seriam operações que
atualizariam a cada dia nossa “compreensão do mundo”.
", a expressão "ponta a ponta" deveria ser escrita com o
registro de hifens para se adequar ao Novo Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa.

Com base no texto acima, julgue os itens a seguir quanto
aos aspectos semânticos e gramaticais.

18. O trecho "Mas esse pensamento, tão disseminado
quanto ingênuo, não leva em conta a questão da
perspectiva pela qual se interpretam todas e quaisquer
situações focalizadas." poderia ser reescrito da seguinte
forma: "Mas esse pensamento, tanto disseminado como
ingênuo, não leva em conta a questão da perspectiva
pela qual se interpretam todas e quaisquer situações
focalizadas."

11. Infere-se do texto que, diante das informações que
habitualmente nos oferecem os jornais e os noticiários,
devemos considerar como fatos efetivos apenas aqueles
que ganham igual dimensão em todos os veículos.

19. O último período do primeiro parágrafo poderia ser
reescrito
da
seguinte
forma:
" Nos submetermos à visada do jornalista que compôs a
notícia ...".

(Tibério Gaspar).

12. É possível imaginar que os interesses existentes na
divulgação dos fatos acabam por destituí-los de
importância.
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20. No trecho "O leitor e o espectador atentos ao que
leem ou veem não têm o direito de colocar de lado seu
senso crítico e tomar a notícia como espelho fiel da
“realidade”, os verbos "ler", "ver" e "ter" foram
registrados na terceira pessoal do plural do presente do
indicativo. Quanto à acentuação gráfica, preservaram-se
as regas do Novo Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa.

RACIOCÍNIO LÓGICO
Jhoni Zini

21. Acerca da lógica sentencial, julgue o item que se
segue.
A sentença “Carlos, fique atento ao e-mail” não
constitui uma proposição.
22. Julgue o seguinte item, relativo à lógica
proposicional e à lógica de argumentação.
A proposição “Tomar a vacina é indispensável para
prevenir o vírus assim como tomar todos os cuidados
de higiene” é uma proposição lógica composta no qual
aparece o conectivo denominado condicional.
23. Com relação a proposição P: “Se o servidor tem
boas condições de trabalho e boa remuneração, então
o cidadão recebe um bom serviço”, julgue o próximo
item.
A proposição P pode ser corretamente simbolizada por
p → (q ∧ r), em que p, q e r são proposições simples e
adequadamente escolhidas.
24. Com relação a proposição P: “Se o servidor tem
boas condições de trabalho e boa remuneração, então
o cidadão recebe um bom serviço”, julgue o próximo
item.
Se a proposição “o servidor tem boas condições de
trabalho” for falsa, então a proposição P será falsa,
independentemente dos valores lógicos das
proposições “o servidor tem boa remuneração” e “o
cidadão recebe um bom serviço”.

25. Com relação a proposição P: “Se o servidor tem
boas condições de trabalho e boa remuneração, então
o cidadão recebe um bom serviço”, julgue o próximo
item.
A proposição P é logicamente equivalente a “Se o
cidadão não recebe um bom serviço, então o servidor
não tem boas condições de trabalho ou não tem boa
remuneração”.
26. Com relação a proposição P: “Se o servidor tem
boas condições de trabalho e boa remuneração, então
o cidadão recebe um bom serviço”, julgue o próximo
item.
A negação da proposição P estará corretamente
expressa por “O servidor tem boas condições de
trabalho e boa remuneração, mas o cidadão não
recebe um bom serviço”.
27. Em um escritório com 8 técnicos e 6 analistas deve
ser formada uma comissão de trabalho com 3
pessoas.
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
Se equipe deve conter 2 técnicos e 1 analista, existem
mais de 170 maneiras distintas de compor a referida
equipe.
28. Em um escritório com 8 técnicos e 6 analistas deve
ser formada uma comissão de trabalho com 3
pessoas.
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
Se a equipe for formada apenas por analistas, há mais
de 15 maneiras distintas de compor a referida equipe.
29. Se os dois primeiros membros da equipe já foram
escolhidos e são técnicos, e formos escolher o terceiro
membro de forma aleatória entre os demais
participantes do escritório, a probabilidade de o
terceiro membro também ser técnico é inferior a 0,4.
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30. Em um escritório com 8 técnicos e 6 analistas deve
ser formada uma comissão de trabalho com 3
pessoas.
Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

36. A autoexecutoriedade, enquanto um dos elementos
do ato administrativo, consiste na desnecessidade de
submeter ao Poder Judiciário os atos administrativos
previamente à sua execução.

Se a equipe for escolhida de modo aleatório, a
probabilidade de ser composta somente por analistas
é superior a 4%.

Tomando por base a disciplina atinente à improbidade
administrativa, julgue os itens a seguir.

DIREITO ADMINISTRATIVO
Antônio Daud

Tomando por base o regramento contido na lei federal
9.784/1999 e a disciplina atinente aos poderes da
Administração e aos atos administrativos, julgue os
itens a seguir.
31. É indelegável a competência para prática de atos de
caráter ordinatório.
32. Quando o interessado declarar que fatos estão
registrados em documentos existentes na própria
Administração responsável pelo processo, o órgão
competente para a instrução proverá, de ofício, a
obtenção dos documentos.
33. O estabelecimento de restrições de locomoção
durante a pandemia decorrente da Covid-19, bem
como a fixação da utilização de máscaras de proteção
facial como condição para frequência a espaços
públicos, são imposições decorrentes do poder de
polícia, que buscam o resguardo da saúde da
coletividade.
34. Um dos atributos presentes em todo ato de polícia
consiste na coercibilidade, a partir da qual seus efeitos
são impostos unilateralmente ao particular.
35. A presunção de legitimidade dos atos
administrativos impede a prática de atos inominados
ou não tipificados em lei.

37. Considera-se ato de improbidade administrativa que
importa enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo
de vantagem patrimonial indevida em razão do
exercício de cargo, conduta que poderá sujeitar o
infrator a suspensão dos direitos políticos pelo prazo
de até dez anos.
38. Como condição para posse e exercício do cargo,
exige-se que o servidor apresente declaração de bens
e valores, abrangendo todos os bens e valores que
compõem o patrimônio do agente público e de seus
dependentes econômicos, excluindo-se apenas os
objetos e utensílios de uso doméstico.
No tocante ao regramento contido na Lei federal
8.112/1990, avalie as assertivas que se seguem.
39. A responsabilidade administrativa do servidor será
afastada no caso de absolvição criminal que negue a
existência do fato.
40. Fabiana, após ser aprovada em concurso público, foi
empossada no cargo efetivo de técnico do INSS, de
sorte que possuirá o prazo máximo de cinco dias,
contados da data da posse, para entrar em exercício.
41. A idade mínima de dezesseis anos é, atualmente,
requisito básico para investidura em cargo público
federal.
42. A remoção consiste no deslocamento de servidor e
do cargo, no âmbito do quadro geral de pessoal, para
órgão ou entidade de outro Poder.
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43. Somente será concedida licença ao servidor por
motivo de doença do cônjuge se a assistência direta
do servidor for indispensável e não puder ser prestada
simultaneamente com o exercício do cargo ou
mediante compensação de horário.
No que se refere à organização da Administração, avalie
as alternativas a seguir.
44. Considerando o pacto federativo e o princípio da
reserva legal, admite-se que lei específica editada pelo
Congresso Nacional diretamente crie empresa pública
de âmbito federal.
45. As sociedades de economia mista, indistintamente,
estão alcançadas pelo limite de remuneração no
serviço público.

DIREITO CONSTITUCIONAL
Nelma Fontana

A respeito dos direitos políticos e dos direitos de
nacionalidade, julgue os itens abaixo:
46. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de
pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer
deles esteja a serviço da República Federativa do
Brasil.
47. Aos estrangeiros originários de países de língua
portuguesa que tenham residência permanente no
País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros,
serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro
naturalizado.
48. 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.
49. O brasileiro que adquirir outra nacionalidade
perderá a nacionalidade brasileira.

50. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos
para os analfabetos; os maiores de sessenta anos e
para os maiores de dezesseis e menores de dezoito
anos.
Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos,
analise os próximos itens.
51. É plena a liberdade de associação, inclusive a de
caráter militar.
52. A legitimidade da associação para representação de
seus filiados no âmbito judicial depende de
autorização expressa dos associados.
53. A Constituição Federal não admite a extradição de
brasileiros, salvo o naturalizado e por crime praticado
antes da naturalização.
54. O exame psicotécnico poderá ser exigido como
condição de habilitação de candidato a cargo público,
sendo suficiente estar previsto no edital como etapa
avaliativa.
55. O exercício de trabalho ou de profissão, no Brasil,
está
condicionado
à
existência
de
lei
regulamentadora, que estabeleça as qualificações
profissionais necessárias.
56. Segundo entendimento do Supremo Tribunal
Federal, habeas data é via processual inadequada
para se obter vista de processo administrativo.
A respeito da teoria dos direitos e garantias
fundamentais, julgue os próximos itens.
57. As normas definidoras de direitos e garantias
fundamentais, embora inerentes à condição humana,
dependem de regulamentação infraconstitucional
para que possam produzir os seus efeitos.
58. Uma das características dos direitos e garantias
fundamentais é a limitabilidade.
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59. A enumeração dos direitos fundamentais no texto
constitucional não é exaustiva, de forma que há
também direitos e garantias fundamentais nas leis
infraconstitucionais e nos tratados internacionais.
60. É hipótese de incidência da eficácia vertical dos
direitos fundamentais a garantia constitucional de
exercício, nos processos judiciais, de contraditório e
ampla defesa.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Rubens Maurício

61. Não é segurado especial o membro de grupo
familiar que possuir outra fonte de rendimento,
inclusive se decorrente, dentre outras situações, de
exercício de atividade remunerada em período não
superior a cento e vinte dias, corridos ou intercalados,
no ano civil.
62.
Mantém
a
qualidade
de
segurado,
independentemente de contribuições, sem limite de
prazo, o segurado que estiver em gozo de benefício,
exceto na hipótese de auxílio-acidente.
63. Equiparam-se a filho, na condição de dependente
do segurado do RGPS, exclusivamente o enteado e o
menor tutelado, independentemente de comprovada
a dependência econômica.
64. As provas de união estável e de dependência
econômica exigem início de prova material
contemporânea dos fatos, produzido em período não
superior aos vinte e quatro meses anteriores à data do
óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não
admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto
na ocorrência de motivo de força maior ou caso
fortuito.

65. Será excluído definitivamente da condição de
dependente aquele que tiver sido condenado
criminalmente por sentença transitada em julgado,
como autor, coautor ou partícipe de homicídio
culposo, ou de tentativa desse crime, cometido contra
a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente
incapazes e os inimputáveis.
66. Considera-se inscrição de segurado obrigatório,
para os efeitos da previdência social, o ato pelo qual o
segurado é cadastrado no RGPS, por meio da
comprovação dos dados pessoais, formalizando a
filiação do segurado.
67. Na hipótese de perda da qualidade de segurado,
para fins da concessão dos benefícios de auxílio por
incapacidade temporária, de aposentadoria por
incapacidade permanente, de salário-maternidade e
de auxílio-reclusão, as contribuições anteriores à
perda somente serão computadas para fins de
carência depois que o segurado contar, a partir da
nova filiação ao RGPS, com 1/3 do número de
contribuições exigidas para o cumprimento do
período de carência definido.
68. A concessão das prestações pecuniárias do Regime
Geral de Previdência Social dependerá do
cumprimento de carência equivalente a doze
contribuições mensais, no caso de saláriomaternidade, para as seguradas contribuinte
individual, especial e facultativa.
69. O valor do salário-de-benefício não poderá ser
inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao
limite máximo do salário-de-contribuição na data de
início do benefício.
70. A doença ou lesão de que o segurado já era
portador ao filiar-se ao RGPS não lhe conferirá direito
à aposentadoria por incapacidade permanente,
inclusive quando a incapacidade sobrevier por motivo
de progressão ou agravamento dessa doença ou
lesão.
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71.
O valor da aposentadoria por incapacidade
permanente do segurado que necessitar da
assistência permanente de outra pessoa será
acrescido de vinte e cinco por cento, não podendo
ultrapassar o limite máximo do salário de
contribuição.
72. A aposentadoria programada para os segurados,
uma vez cumprido o período de carência exigido, será
devida ao segurado que tiver sessenta anos de idade e
quinze anos de tempo de contribuição, se mulher, e
sessenta e cinco anos de idade e vinte anos de tempo
de contribuição, se homem.
73. Para o professor, desde que cumprido o período de
carência exigido, será concedida a aposentadoria
programada quando cumprir cinquenta e sete anos de
idade, se mulher, e sessenta anos de idade, se
homem, cumulativamente com vinte e cinco anos de
contribuição em efetivo exercício para ambos,
exclusivamente, em função de magistério na educação
infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio.
74. A aposentadoria por idade do trabalhador rural e
dos garimpeiros que trabalhem, comprovadamente,
em regime de economia familiar, uma vez cumprido o
período de carência exigido, será devida quando
completarem cinquenta e cinco anos de idade, se
mulher, e sessenta anos de idade, se homem.
75. A aposentadoria por idade da pessoa com
deficiência, cumprida a carência, é devida ao segurado
aos sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e
sete anos de idade, se mulher.
76. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade
temporária na data do recolhimento à prisão terá o
seu benefício suspenso pelo prazo de até sessenta
dias, contado da data do recolhimento à prisão,
hipótese em que o benefício será cessado após o
referido prazo.

77. No caso de óbito do segurado ou da segurada que
fazia jus ao recebimento do salário-maternidade, o
benefício será pago, pelo tempo restante a que o
segurado ou a segurada teria direito ou por todo o
período, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente,
independentemente de ser segurado, exceto no caso
de óbito do filho ou de seu abandono.
78.
O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado empregado, inclusive o
doméstico, ao trabalhador avulso e ao contribuinte
individual quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultar sequela definitiva que implique redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia.
79. A pensão por morte consiste em renda mensal
equivalente a uma cota familiar de cinquenta por
cento do valor da aposentadoria recebida pelo
segurado ou daquela a que teria direito se fosse
aposentado por incapacidade permanente na data do
óbito, acrescida de cotas de dez pontos percentuais
por dependente, até o máximo de cem por cento,
exceto se houver dependente inválido ou com
deficiência intelectual, mental ou grave.
80. Não integram o salário-de-contribuição no RGPS o
valor relativo à assistência prestada por serviço
médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o
reembolso de despesas com medicamentos, óculos,
aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas
médico-hospitalares e outras similares, exceto quando
concedido em diferentes modalidades de planos e
coberturas, desde que extensivo a todos os
empregados e dirigentes da empresa.

10
Simulado Especial – INSS – 31/01/2021

81. A alíquota de contribuição a ser descontada pela
empresa da remuneração paga, devida ou creditada
ao contribuinte individual a seu serviço, observado o
limite máximo do salário-de-contribuição, é de onze
por cento no caso das empresas em geral e de vinte
por cento quando se tratar de entidade beneficente
de assistência social que atenda aos requisitos de lei e
seja imune às contribuições sociais patronais.
82. Compete ao Poder Público, nos termos da lei,
organizar a seguridade social, com base no objetivo de
seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços.
83. As contribuições sociais de Seguridade Social só
poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da
data da publicação da lei que as houver instituído ou
modificado, observando-se a vedação de cobrar tal
tributo no mesmo exercício financeiro em que haja
sido publicada a respectiva lei.
84. Acerca do conceito, da origem e da evolução
legislativa da seguridade social brasileira, podemos
afirmar que a Constituição de 1934 foi a primeira a
dispor sobre aposentadoria no Brasil, instituindo-a
para os funcionários públicos em caso de invalidez no
serviço.
85. Acerca do Regime Geral de Previdência Social,
podemos afirmar que é competência privativa da
União legislar sobre previdência social, sendo,
portanto, vedado aos estados e ao Distrito Federal
legislar sobre essa matéria.
86. Acerca da legislação previdenciária, especialmente
no que se refere à sua interpretação, podemos
afirmar que ao se utilizar do método de interpretação
teleológico o intérprete busca compatibilizar o texto
legal a ser interpretado com as demais normas que
compõem o ordenamento jurídico, visualizando a lei
objeto de interpretação como parte de um todo.

87. No crime de apropriação indébita previdenciária é
extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente,
declara, confessa e efetua o pagamento das
contribuições, importâncias ou valores e presta as
informações devidas à previdência social, na forma
definida em lei ou regulamento, antes do início da
ação fiscal.
88. A contratação de pessoa com deficiência como
aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de
prestação continuada, limitado a 2 (dois) anos o
recebimento concomitante da remuneração e do
benefício.
89. Embora a atual Constituição Federal relacione entre
os objetivos da Seguridade Social o caráter
democrático da administração, sua gestão está a
cargo exclusivamente do poder público.
90. A perda da audição, em qualquer grau, somente
proporcionará a concessão do auxílio-acidente
quando resultar, comprovadamente, na redução ou
perda da capacidade para o trabalho que o segurado
habitualmente exercia, independentemente do nexo
entre o trabalho e o agravo.

INFORMÁTICA
Ranielison Passos

Com referência à organização e gerenciamento de
arquivos e à segurança da informação, julgue os itens
subsecutivos.
91. O recurso de segurança denominado firewall pode
ser implementado por software ou por hardware.
92. O comprometimento do desempenho de uma rede
local de computadores pode ser consequência da
infecção por um worm.
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93. Vírus do tipo boot, quando instalado na máquina do
usuário, impede que o sistema operacional seja
executado corretamente.
94. Os vírus de computador podem apagar arquivos
criados pelo editor de texto, no entanto são incapazes
de infectar partes do sistema operacional, já que os
arquivos desse sistema são protegidos contra vírus.
Com relação a redes de computadores e a Internet,
julgue o item subsequente.
95. A rede intranet, circunscrita aos limites internos de
uma instituição, utiliza os mesmos programas e
protocolos de comunicação da Internet, mas é restrita
a um conjunto específico de usuários que, para
acessá-la, devem possuir um nome de login e uma
senha.
Acerca do sistema operacional Windows e editores,
julgue os itens a seguir.
96. No BrOffice Calc 3, a opção Atingir Metas do menu
Ferramentas permite formatar de maneira condicional
a cor de uma célula (fundo e fontes), ao se atingir
determinado valor ou meta.
97. Por meio de recursos disponíveis no BrOffice Writer,
é possível realizar cálculos complexos utilizando-se
funções que podem ser inseridas nos campos de uma
tabela.
98. No BrOffice Writer, ao se clicar, com o botão direito
do mouse, uma palavra selecionada, será exibida uma
opção para a busca, na Internet, de sinônimos dessa
palavra.
99. Para que um computador possa executar
simultaneamente
aplicativos
nos
sistemas
operacionais Windows 10 e Windows 7, são
necessários arranjos especiais para o particionamento
físico de discos rígidos, inclusive de dual boot.

100. O Windows 7 foi lançado em quatro versões, cada
uma direcionada a um público específico. A versão
Starter possibilita a encriptação de dados mediante o
uso do recurso conhecido como BitLocker.
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Preencha o Gabarito
http://bit.ly/Simulado-INSS-31-01
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

