
1. Ao receber este caderno de provas, confira inicialmente se os seus dados pessoais, 
transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua 
folha de respostas/texto definitivo. Confira também, o seu nome em cada página 
numerada do seu caderno de provas. Em seguida, verifique se ele contém a quantidade 
de itens indicada em sua folha de respostas/texto definitivo, correspondentes às 
provas objetivas, e a prova discursiva, acompanhada de espaço para rascunho. Caso 
o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente discordância 
quando aos seus dados pessoas, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.

2. Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento de identificação, escreva no 
espaço apropriado da sua folha de respostas/texto definitivo, com a sua caligrafia 
usual, a seguinte frase: Quando temos uma meta, o que era obstáculo 
passa a ser etapa. Conforme previsto em edital, o descumprimento dessa 
instrução implicará a anulação das suas provas e a sua eliminação do concurso.

3. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização de fiscal 
de sala.

4. Não serão distribuídas folhas suplementares para rascunho nem para texto definitivo 
da prova discursiva.

5. Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação - que será 
feita no decorrer das provas -, ao preenchimento da folha de respostas e à transcrição 
do texto da prova discursiva para a sua folha de respostas/texto definitivo.

6. Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha 
de respostas/texto definitivo e deixe o local de provas.

7. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente 
caderno ou na folha de respostas/texto definitivo poderá implicar a anulação das 
suas provas.
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  Mais da metade da população brasileira não tem rede 
de tratamento de esgoto. Na classificação do saneamento 
básico divulgada pelo Instituto Trata Brasil, cinco das seis 
cidades onde o problema é mais grave estão na região 
Norte — Porto Velho, Macapá, Belém, Santarém —, e a 
cidade que se encontra em pior situação é a segunda maior 
do Pará, Ananindeua.                                                                                                     

  Em Ananindeua, vivem mais de 470 mil pessoas. A 
maioria das residências possui fossa séptica, mas quem 
não tem esse recurso descarta os dejetos diretamente nos 
valões.

  “Dá para perceber que o esgotamento sanitário não 
foi priorizado ao longo dos tempos. Não foi priorizado 
na parte do planejamento, na gestão e, principalmente, 
em investimento”, declara José Almir Pereira, engenheiro 
sanitarista da Universidade Federal do Pará.

  A prefeitura de Ananindeua alega que encontrou obras 
paradas da gestão anterior, mas garante que já retomou 
os serviços e vai investir R$ 170 milhões em projetos de 
saneamento.

  Já Uberlândia é exemplo para o Brasil no tratamento 
de esgoto, pois 99% da cidade tem saneamento básico. O 
único esgoto que não é coletado é do setor de chácaras, 
porém todo mundo tem a responsabilidade de tratá-lo.

Julgue os itens subsequentes, referentes ao texto acima.

1 O emprego do acento em “Uberlândia” e “básico” justifica-
se com base na mesma regra ortográfica. 

2 Infere-se do texto, predominantemente informativo, que, 
apesar de haver localidades com sistema eficiente de 
tratamento de esgoto no Brasil, o saneamento básico não 
representa um problema de saúde pública no país. 

3 A forma verbal “possui” (ℓ.8) não poderia ser flexionada no 
plural sem prejuízo para a correção gramatical do período.

4 As orações iniciadas pelo termo “que”, nas linhas 10 e 11, 
exercem, nos períodos em que ocorrem, função sintática 
idêntica.

5 Os termos “mas” (ℓ.10) e “porém” (ℓ.13) introduzem, 
nos períodos em que ocorrem, uma ideia de oposição a 
uma ideia posterior e têm a função de unir orações com o 
mesmo sujeito em seus respectivos períodos. 

• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo  
  designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A 
  ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as 
  devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.
•  Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos 
   os programas mencionados estão em configuração padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras, que 
    expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar corresponde 
   à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições 
   de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Fabiano Villela e Fernanda Vieira. Ananindeua, no Pará, tem
a pior rede de tratamento de esgoto do Brasil. In: Internet:
<http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/> (com adaptações).

 O Brasil foi considerado líder no combate à fome entre 
os países em desenvolvimento, de acordo com um ranking 
elaborado pela ONG antipobreza Action Aid.  Segundo 
o documento, o país demonstra “o que pode ser atingido 
quando o Estado tem recursos para combater a fome”. 
A Action Aid destaca a existência de programas  sociais 
para lidar com o problema da fome no país, entre eles os 
programas Bolsa Família e Fome Zero.

  “O Fome Zero lançou um pacote de políticas para  
ajudar a reduzir a fome — incluindo transferências de 
dinheiro, bancos de alimentação e cozinhas comunitárias. 
O projeto atingiu mais de 44 milhões de brasileiros”, diz o  
texto.

  Apesar do aspecto positivo, a ONG afirma que o Brasil 
“ainda tem áreas em que pode melhorar” e cita o  desafio de 
incluir os trabalhadores sem terra e pequenos agricultores 
nos programas sociais de alimentação.  

Com relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.

6 Na linha 1, em “à fome”, o emprego do acento grave é 
facultativo pela regência de “combate”. 

7 A substituição da expressão ‘pode ser atingido’ (ℓ.3) 
por pode atingir-se mantém a correção gramatical e as 
informações originais do período. 

8 Na linha 6, a substituição do travessão por vírgula preserva 
a correção gramatical do período. 

9 Em ‘ajudar a reduzir’ (ℓ.6), “a” funciona como preposição 
cuja função é a de promover a regência do verbo ajudar. 

10 A expressão “Apesar do aspecto positivo” (ℓ.9) introduz, 
na oração, uma ideia condicional àquela expressa 
anteriormente no texto. 

  A miséria no Brasil não é algo ocasional, mas resultado 
de um processo histórico que não resolveu questões básicas. 
Com a explosão dos índices de desemprego nos anos  90 
do século XX, ela se agravou. Hoje, há amplo consenso 
de que o mais terrível dos efeitos da miséria, a fome, não 
é consequência da baixa produção de alimentos, mas da 
falta  de renda das famílias para adquirir os alimentos na 
quantidade necessária e com a qualidade adequada.

  A implantação de políticas estruturais para erradicar  a 
miséria requer muitos anos para gerar frutos consistentes. 
Mas a fome não espera e segue matando a cada dia, 
produzindo desagregação social e familiar, doenças,  
desespero e violência crescentes. Para combater a fome, 
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não nos podemos limitar às doações, bolsas e caridade. É 
possível erradicar a fome por meio de ações integradas que  
aliviem as condições de miséria e que estejam articuladas 
com uma política econômica que garanta a expansão 
do Produto Interno Bruto de, pelo menos, 4% ao ano. 
Esse  objetivo pode ser conseguido em até uma geração. 
Os instrumentos que colocaremos em ação permitirão 
promover o desenvolvimento, gerar emprego e distribuir 
renda. O combate à fome integra-se, assim, à concepção de 
novo tipo de desenvolvimento econômico.

 Apesar do aspecto positivo, a ONG afirma que o Brasil 
“ainda tem áreas em que pode melhorar” e cita o  desafio de 
incluir os trabalhadores sem terra e pequenos agricultores 
nos programas sociais de alimentação.

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

11 O verbo “requer” (ℓ.3) poderia ser substituído por sua 
forma plural “requerem”, concordando com a expressão 
“políticas estruturais”, sem prejuízo para a correção 
gramatical do texto. 

12 O pronome “ela” (ℓ.4) é elemento coesivo que retoma o 
antecedente “explosão” (ℓ.1). 

13 O termo “a fome” (ℓ.3) está entre vírgulas porque funciona, 
no trecho, como um aposto. 

14 Se “às”, em “às doações” (ℓ.9), fosse substituído por a, a 
correção gramatical do período seria preservada.

15 A forma nominal “articuladas” (ℓ.10) está no feminino 
plural porque concorda com o antecedente “as condições” 
(ℓ.10).  

16 No último período do texto, caso retirássemos o pronome 
“se” e retirássemos a crase de “à concepção”, seria mantida 
a correção gramatical, entretanto as relações de sentido 
seriam alteradas.

17 Na linha 10 do texto, o verbo aliviar em “que aliviem” se 
refere a “ações integradas” e, por isso, está no plural.

18 No penúltimo período do texto, a forma verbal “permitirão” 
está no plural por referir-se a “Os instrumentos”.

Julgue os itens seguintes, à luz das prescrições do Manual de 
Redação da Presidência da República.

19 Caso o Presidente da República deseje encaminhar ao 
vice-Presidente uma informação sobre assuntos de caráter 
administrativo deverá se valer de uma Exposição de 
Motivos que deverá conter  assinatura, nome e cargo do 
signatário. 

20 Nas comunicações oficiais, os pronomes de tratamento 
referem-se à segunda pessoa gramatical, mas são 
empregados com a concordância em terceira pessoa, assim 
como os pronomes possessivos que se referem a pronomes 
de tratamento devem ser os da terceira pessoa. 

21 Para formatação do atestado, utiliza-se como modelo o 
padrão ofício. 

22 O tratamento usado em comunicações dirigidas a reitor de 
universidade é: Vossa Magnificência. 
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23 Uma das funções do fecho nas comunicações oficiais é 
sinalizar que o texto chegou ao fim. 

  O mercado imobiliário norte-americano tem algumas 
particularidades que o diferenciam do brasileiro tanto no 
que se refere aos requisitos para o exercício da profissão 
como no atendimento ao cliente e no momento de fechar o 
negócio.                                                                                                    

  A corretora de imóveis Giselle Pekelman-Dur, 
brasileira que mora nos Estados Unidos e atua há dois anos 
nesse mercado lá, nos conta algumas curiosidades: 
 Para tornar-se um corretor, é necessário ser residente 
nos Estados Unidos e ter mais de 18 anos, não ter ficha 
criminal e ser aprovado em três provas de pré-qualificação. 
Entre as matérias cobradas estão Avaliação de Imóveis, 
Gestão da Propriedade, Financiamento Imobiliário, 
Aspectos Jurídicos do Imobiliário, Contabilidade Geral e 
Direito Empresarial.

  “Temos a obrigação de defender os interesses de 
nossos clientes e sempre falar a verdade”   
 Se o cliente gostar do imóvel, é indicado a checar com 
o banco o quanto conseguirá de empréstimo, evitando só 
saber que não terá o dinheiro necessário para a compra na 
hora de fechar o negócio. Quando a oferta é formalizada, 
é elaborado um documento de 16 páginas com todos os 
detalhes da casa, taxas e impostos.

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

24 A frase “Se o cliente gostar do imóvel, é indicado a checar 
com o banco o quanto conseguirá de empréstimo” é uma 
proposição do tipo PQ onde P e Q são proposições simples 
convenientemente escolhidas. 

25 A negação da frase “Temos a obrigação de defender os 
interesses de nossos clientes e sempre falar a verdade” é 
dada por “Não temos a obrigação de defender os interesses 
de nossos clientes e não podemos falar sempre a verdade”. 

26 A frase “Se o cliente gostar do imóvel, é indicado a checar 
com o banco o quanto conseguirá de empréstimo” é 
equivalente a frase “Se o cliente não foi indicado a checar 
com o banco quanto conseguirá de empréstimo então ele 
não gostou do imóvel”. 

27 Se ela dança eu danço 
 Se ela dança eu danço
 Se ela dança eu danço 
 Falei com DJ
 Pra fazer diferente.....

O texto acima é recorte de uma música conhecida na cultura 
brasileira. Com base no texto responda os itens a seguir:

Na primeira linha texto temos um condicional, representado por 
P → Q. Sabemos da lógica que um condicional é falso quando 
temos uma premissa verdadeira com tese falsa, deste o modo 
a negação da primeira linha se dá quando “Ela dança e eu não 
danço”. 

 

Fonte: g1.globo.com
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28 Se ela dança eu danço 
 Se ela dança eu danço
 Se ela dança eu danço 
 Falei com DJ
 Pra fazer diferente.....

O texto acima é recorte de uma música conhecida na cultura 
brasileira. Com base no texto responda os itens a seguir:

Na primeira linha texto temos um condicional, representado por 
P → Q. Se ela não dançar o condicional será sempre verdadeiro 
independentemente se danço ou não danço. 

 
29 Uma prova de raciocínio lógico é composta por duas 

questões, 40 alunos acertaram a segunda questão, 12 alunos 
erraram as duas questões, 10 alunos acertaram as duas 
questões e 50 alunos acertaram a primeira questão. Com 
base nessas informações julgue o item a seguir: O número 
de alunos que erraram a segunda questão é superior a 50.

A respeito de conceitos e modos de utilização de sistemas 
operacionais Windows 7 e 10. Julgue os itens a seguir:

30 Na versão do Windows 10 observamos o retorno do 
menu iniciar, além do recurso de denominado Task View, 
que permite ao usuário a visualização dos aplicativos e a 
criação de novos desktops. 

31 No Windows 7, é possível, ativar atributos avançados de 
arquivos, entre os quais a compactação e a criptografia. O 
acesso a estes atributos pode ser realizado através da opção 
Propriedades encontrada ao clicar com o botão direito do 
mouse sobre o arquivo desejado.

32 Keylogger é um tipo de spyware que foi projetado 
especificamente para apresentar propagandas. Pode ser 
usado para fins legítimos, quando incorporado a programas 
e serviços, como forma de patrocínio ou retorno financeiro 
para quem desenvolve programas livres ou presta serviços 
gratuitos. Também pode ser usado para fins maliciosos, 
quando as propagandas apresentadas são direcionadas, de 
acordo com a navegação do usuário e sem que este saiba 
que tal monitoramento está sendo feito.

33 Comum aos processadores de texto, o recurso de Mala 
Direta nos permite criar, documentos formais de maneira 
personalizada. Para se criar um documento de Mala Direta 
no LibreOffice Writer, clique no menu “Inserir”, opção 
“Assistente de Mala Direta”.

34 O recurso Atingir Meta, localizado no menu “Ferramentas” 
do LibreOffice Calc tem a possibilidade de criar 
funcionalidades para limitar as células selecionadas a 
conter apenas números inteiros, decimais, datas, horas, 
intervalo de células, lista de valores ou ao comprimento 
do texto. Uma vez inclusa as regras é possível inserir ajuda 
para entrada de dados ou exibição de uma alerta de erro 
personalizado.

35 No navegador Google Chrome a combinação de teclas 
CTRL+SHIFT+DEL, permite a exibição das opções para 
limpar os dados de navegação, entre as relacionadas a 
possibilidade de limpar o histórico de downloads.

36 A Constituição Federal reconheceu os direitos de saúde, 
educação, previdência social e lazer como direitos sociais, 
mas não elevou à tal categoria o direito de transporte.

37 Caso um interessado queira obter junto ao INSS uma 
certidão contendo informações previdenciárias suas e 
não consiga, poderá impetrar um Habeas Data, o qual é 
gratuito.

38 Filhos de brasileiros naturalizados nascidos no Brasil 
somente obterão a nacionalidade brasileira caso residam de 
maneira ininterrupta por um ano no Brasil e comprovem 
idoneidade moral.

39 Para concorrerem a outros cargos, o Presidente, os 
Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos 
e os Vereadores deverão renunciar seis meses antes do 
pleito.

40 Os empregados urbanos e rurais trabalham com a garantia 
de salário nunca inferior ao mínimo, mesmo em caso de 
remuneração variável, o qual jamais pode ser objeto de 
vinculação.

41 A pequena propriedade rural nunca será desapropriada, 
mesmo quando trabalhada pelo proprietário e por sua 
família, a não ser para quitar débitos relacionados a 
atividade produtiva.

42 O servidor público, em respeito ao princípio da legalidade, 
tem o dever de cumprir com a legislação em sentido amplo, 
bem como com os demais instrumentos normativos. Da 
mesma forma, em respeito ao princípio da publicidade, é 
obrigado a apresentar toda e qualquer informação requerida 
pelo cidadão.

43 O poder hierárquico se manifesta de diversas formas, tais 
quais: fiscalização, delegação, avocação, possibilidade de 
dar ordens e rever atos. Nesse contexto, quando se aborda 
o ato de delegar e avocar, ambos podem ser verticais e 
horizontais.

44 O ato administrativo vinculado e o ato administrativo 
discricionário não sofrem distinção quanto ao mérito.

45 A responsabilidade pela prática de um ato de improbidade 
administrativa prescinde do dolo ou da culpa.

46 A responsabilidade civil do Estado será sempre objetiva 
e, como regra, na modalidade do risco administrativo. 
Contudo, excepcionalmente, é possível que seja aplicada 
a modalidade do risco integral, como nos casos de dano 
nuclear.

47 Diante de toda e qualquer absolvição do servidor público 
no processo criminal ocorrerá a vinculação da esfera 
administrativa. Assim, caso tenha sido demitido mediante 
regular processo administrativo disciplinar, deverá o 
servidor ser reintegrado.

48 O deslocamento do servidor público pode ocorrer por 
remoção ou por redistribuição, esta envolve o deslocamento 
do cargo e aquela a do servidor. Assim, tanto uma quanto a 
outra podem ocorrer a pedido ou de ofício.
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49 Conforme o Código de Ética, a comissão tem competência 
para aplicar a pena de censura e, também, de advertência.

50 A conduta do servidor fora do horário de trabalho em nada 
interfere no seu conceito perante a Administração Pública.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

51 A Lei Eloy Chaves foi o primeiro ato normativo que tratou 
de previdência social no Brasil. Antes dela, os trabalhadores 
eram amparados pelas casas de misericórdia.

52 Antes mesmo da edição da Lei Eloy Chaves, já tinha 
legislação sobre o acidente do trabalho.

53 A década de 30 foi marcada pela criação de vários institutos 
de aposentadorias e pensões – IAP, sendo IAPM o primeiro 
instituto a ser criado no Brasil. Os IAPs amparavam 
categorias de trabalhadores e vieram substituir as Caixas 
de Aposentadorias e Pensões, ligadas às empresas.

54 O INPS – Instituto Nacional de Previdência Social foi 
criado em 1966 com a fusão do IAPAS e do INAMPS.

55 O termo previdência foi inserido pela primeira vez pela 
Constituição Federal de 1934 que trouxe, também, a forma 
tríplice de custeio.

56 A seguridade social é um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade destinado a 
assegurar os direitos à saúde, à educação, à previdência e à 
assistência social.

57 A previdência social tem como características, a filiação 
obrigatória e o caráter contributivo, sendo organizada 
por regimes que atendem, separadamente, as populações 
urbanas e rurais.

58 A assistência social e saúde deverão ser prestadas a todos, 
independentemente de contribuição à seguridade social.

59 Compete ao sistema único de saúde – SUS participar 
da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico e colaborar na proteção do meio 
ambiente, nele incluído o do trabalho.

60 A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Conforme 
dispõe a Constituição Federal, a União deverá aplicar 
recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde. 

    Esses recursos serão calculados sobre a receita corrente 
líquida do respectivo exercício financeiro da União, não 
podendo ser inferior a 15% (quinze por cento).

61 As ações governamentais de assistência social serão 
financiadas com recursos dos orçamentos da seguridade 
social e de outras fontes e têm como diretriz a participação 
da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos 
os níveis.

62 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
vincular até 0,5% de sua receita tributária líquida a 
programa de apoio à inclusão e promoção social.

63 João é uma criança de apenas 08 anos e está precisando de 
tratamento de saúde. Acontece, porém, que não poderá ser 
atendido pela rede pública de saúde porque seu pai do qual 
ele é dependente não é filiado à Previdência Social.

64 O princípio da contrapartida prevê que nenhum benefício 
ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado 
ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. 
Mas, no caso da assistência social, os beneficiários serão 
atendidos, independentemente de contribuição à seguridade 
social.

65 A concessão do auxílio-reclusão somente aos dependentes 
dos segurados de baixa renda do RGPS é justificado pelo 
princípio da distributividade dos benefícios e serviços, 
previsto na CF.

66 O princípio da preservação do valor real dos benefícios 
previdenciários prevê que os benefícios pagos pelo regime 
geral de previdência social sejam reajustados anualmente, 
na mesma data de reajuste do salário mínimo, devendo seus 
valores ser vinculados ao número de salários mínimos.

67 O princípio da equidade na forma de participação do 
custeio da seguridade social permite que as contribuições 
das empresas tenham alíquotas ou bases de cálculo 
diferenciadas em razão da atividade econômica.

68 Os tratados e convenções e outros acordos internacionais 
de que Estado estrangeiro ou organismo internacional e o 
Brasil sejam partes e que tratam de matéria previdenciária 
serão interpretados como norma especial.

69 No caso de pensão por morte, deve-se aplicar sempre a 
legislação vigente na data do fato gerador do benefício, ou 
seja, na data do óbito do segurado, ainda que a legislação 
posterior seja mais benéfica.

70 Quando o intérprete de uma norma utiliza do método 
sistemático de interpretação, ele busca compatibilizar 
o texto legal com as demais normas que compõem o 
ordenamento jurídico, tratando a lei objeto de interpretação 
como parte de um todo. 

71 Júlio, brasileiro civil, domiciliado e contratado na Noruega 
para trabalhar naquele país em organismo internacional 
do qual o Brasil é membro efetivo, não é amparado por 
regime próprio de previdência. Nesse caso, pode-se afirmar 
que Júlio é segurado obrigatório do RGPS, na condição de 
empregado e não precisará cumprir carência ao requerer o 
benefício de salário-maternidade.  

72 O dirigente sindical mantém, durante o exercício do 
mandato eletivo, o mesmo enquadramento no RGPS de 
antes da investidura.

73 Marcelo é segurado especial do RGPS. Caso Marcelo 
se associe à cooperativa de crédito rural, ele passará a 
ser enquadrado como segurado obrigatório do RGPS na 
condição de contribuinte individual.

74 Chico Rei, segurado especial, durante os finais de semana 
canta em bares de sua cidade.
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         Se o Chico Rei exercer a atividade artística por mais de 120 
dias ao ano, perderá seu enquadramento como segurado 
especial e passará a ser qualificado como contribuinte 
individual, mesmo que o seu rendimento mensal não 
ultrapasse a 01 salário mínimo.

75 José dos Peixes é pescador artesanal e exerce 
individualmente sua atividade numa embarcação de 21 
toneladas de arqueação bruta. Nesse caso, José dos Peixes 
será contribuinte individual.

  
Analise a situação hipotética e julgue as assertivas abaixo.
   Jorge, segurado facultativo do RGPS, há 10 meses, 

dois meses após ter obtido, junto ao cartório, declaração 
de união estável com seu companheiro, Lucas, 29 anos, 
faleceu em consequência de grave acidente de trânsito. 
Jorge era pai de Sofia, de quatro anos de idade, fruto do 
casamento com Dalila, de quem estava divorciado havia 
dez anos e a quem não pagava pensão alimentícia. Jorge 
era, ainda, responsável pela manutenção de sua própria 
mãe, Mariana, viúva, que não possui renda própria e de seu 
irmão deficiente mental de 18 anos.  

76 A pensão por morte não poderá ser concedida para os 
dependentes de Jorge porque ele tinha, na data do óbito, 
apenas  10 contribuições no RGPS. O segurado não havia 
cumprido a carência mínima exigida para a concessão de 
pensão por morte que é de 24 contribuições mensais. 

77 Apenas a filha de Jorge, Sofia, menor de vinte e um anos 
de idade, faz jus à pensão por morte, visto que a ela não se 
exige prova de dependência econômica.

78 A pensão por morte recebida por Sofia, no caso do 
falecimento de seu pai, será prorrogada após ela completar 
21 anos, caso esteja cursando ensino superior.

79 Fazem jus ao recebimento da pensão por morte, em 
igualdade de condições, Sofia e Mariana, únicas 
dependentes legais de Jorge.

80 Lucas terá direito à pensão por morte em igualdade de 
condições com Sofia, pois ambos integram a primeira 
classe de dependentes, para os quais não se presume prova 
de dependência. No entanto, Lucas receberá pensão por 
morte de Jorge apenas por 4 meses.

81 A dependência econômica dos filhos, do menor sob tutela 
e dos enteados do segurado é presumida, não cabendo 
produção de prova material de dependência.  

82 É possível companheiro de união homoafetiva ser 
dependente do segurado do RGPS. Para isso, é necessário 
que se comprove a dependência econômica do segurado e 
união estável há, pelo menos, 02 anos.

83 Maria, empregada doméstica, sofreu um acidente quando 
voltava do serviço. Em razão desse acidente, Maria ficou 
sem condições de trabalhar por mais de dois meses.

 Requereu, então, junto ao INSS o benefício de auxílio-
doença acidentário, o qual foi negado por não ter sido 
reconhecida sua incapacidade decorrente de acidente do 
trabalho.

      Nessa situação, a posição da autarquia previdenciária está 
correta, porque empregada doméstica não tem direito aos 
benefícios acidentários.

84 Joaquina trabalha para uma pessoa física no âmbito 
residencial desta, 03 dias por semana, sem exercer 
atividades lucrativas.

 Um belo dia, Joaquina, limpando o chão da cozinha da 
residência onde trabalha, escorregou e fraturou a perna, o 
que a levou ao afastamento do trabalho por 60 dias.

 Nesse caso, pode-se afirmar que Joaquina terá direito ao 
benefício de auxílio-doença acidentário, cujo valor não 
poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 
salários de contribuição ou, se não alcançado o número 
de doze, a média aritmética simples dos salários de 
contribuição existentes.

85 O empregador doméstico terá que comunicar a ocorrência 
de  acidente do trabalho à Previdência Social até o 
primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de 
morte,de imediato à autoridade competente, sob pena de 
multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo 
do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas 
reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social.       

86 Adriana, contribuinte individual há 08 meses, sofreu um 
acidente automobilístico enquanto viajava durante suas 
férias.

 Pelos ferimentos sofridos, teve que se afastar do trabalho 
por mais de 03 meses.

 Pode-se dizer que, embora a segurada esteja incapacitada 
para o trabalho, ela não poderá receber auxílio-doença, 
uma vez que não cumprira a carência mínima de 12 
contribuições mensais à Previdência Social.

87 Para que o segurado seja aposentado por invalidez é 
necessário que venha recebendo auxílio-doença por, no 
mínimo, 02 anos. 

88 O empregado e o empregado doméstico em gozo de 
auxílio-doença serão considerados pela empresa e pelo 
empregador doméstico como licenciados.

89 O auxílio-acidente será concedido como indenização aos 
segurados empregado, empregado doméstico, trabalhador 
avulso e especial quando, após consolidação das lesões 
decorrentes de acidente do trabalho, resultarem sequelas 
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 
habitualmente exerciam.

90 Marcelino vem recebendo auxílio-acidente há cerca de 05 
anos. Mesmo assim, continua trabalhando e, agora, vai 
requerer sua aposentadoria por tempo de contribuição, uma 
vez que cumprira o tempo mínimo exigido e a carência 
necessária.

 Pode-se dizer que o auxílio-acidente que Marcelino vinha 
recebendo será cessado, mas o seu valor mensal será 
computado no cálculo do valor da renda mensal de sua 
aposentadoria, considerado, para esse fim, como salário de 
contribuição.
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91 Maria adotou uma criança de 9 (nove) anos de idade, sendo 
que a mãe biológica da criança já havia recebido o salário-
maternidade. Nessa situação, Maria tem direito ao salário-
maternidade por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da 
adoção.

92 No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer 
jus ao recebimento do salário-maternidade, o benefício será 
pago, por todo o período ou pelo tempo restante a que teria 
direito, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha 
a qualidade de segurado, inclusive no caso do falecimento 
do filho. 

93 O microempreendedor individual – MEI deve promover 
o pagamento do salário-maternidade de sua empregada, 
compensando o valor pago com o valor das contribuições 
devidas, sobre a folha de pagamento.

94 José Carlos iniciou no seu primeiro emprego há 02 
meses. Pelo que recebe, é considerado de baixa renda e, 
percebendo que poderia ter direito ao salário-família por 
possuir um filho de 04 anos, foi procurar informações 
acerca desse benefício junto à empresa em que trabalha.

 A atendente disse que embora José Carlos fosse um 
segurado e tivesse comprovado possuir um filho de 04 
anos, não teria direito de receber salário-família porque 
teria que cumprir a carência mínima de 12 contribuições 
mensais. Está correta a resposta da atendente.

95 Maria do Carmo, 55 anos e professora universitária de uma 
rede particular de ensino pretende se aposentar por tempo 
de contribuição.

 Contribui para o RGPS há 25 anos, dedicando-se durante 
todo esse período ao magistério de ensino superior.

 Pode-se afirmar que Maria do Carmo já possui todos os 
requisitos para se aposentar por tempo de contribuição 
e poderá, inclusive, optar pela não incidência do fator 
previdenciário no cálculo da sua aposentadoria.

96 Mercês, 62 anos, dona de casa, havia sido empregada em 
uma fábrica por 18 anos, quando então, decidiu não mais 
trabalhar e nem contribuir para o RGPS. 

 Quando saiu do seu emprego contava com 48 anos.
 Pode-se afirmar que Mercês poderá se aposentar por idade 

no RGPS e sua aposentadoria será devida desde a data do 
requerimento administrativo.

97 Paulo trabalha numa fábrica exposto de forma permanente a 
agentes nocivos e agressivos à sua saúde e à sua integridade 
física, acima dos limites de tolerância estabelecidos 
segundo critérios quantitativos. 

 Paulo pretende comprovar junto à autarquia previdenciária 
que trabalha em condições especiais que ensejariam à 
concessão da aposentadoria especial, mas está em dúvida 
sobre os períodos em que esteve em gozo de férias. Ele 
não sabe se serão considerados como tempo especial de 
trabalho.

 Pode-se afirmar, no caso, que os períodos de descanso 
determinados pela legislação trabalhista, inclusive 
férias, os de afastamento decorrentes de auxílio-doença 
acidentário serão considerados especiais, desde que Paulo, 
à data do afastamento, estivesse exposto aos fatores de risco 
considerados para a concessão da aposentadoria especial.

98 A aposentadoria por tempo de contribuição é concedida ao 
homem, após 35 anos de contribuição e, à mulher, aos 30 
anos de contribuição, devendo o seu cálculo utilizar sempre 
o fator previdenciário.

99 Para que o segurado se aposente por tempo de contribuição 
sem a aplicação do fator previdenciário no cálculo da 
aposentadoria, é necessário que cumpra o tempo mínimo 
de contribuição exigido pela lei previdenciária, bem como 
uma idade mínima de 60 anos, se homem e 55 anos, se 
mulher.

100 O filho do segurado do RGPS que seja condenado, com 
trânsito em julgado, pelo homicídio culposo de seu pai, 
perderá o direito à pensão por morte.

Veja a situação hipotética apresentada e analise as questões 
abaixo.
   Carlos e Patrícia são casados há 05 anos e trabalham 

na mesma empresa há cerca de 08 anos. Têm dois filhos, 
Sofia e Lucas, com 3 e 2 anos, respectivamente. 

  Carlos recebe remuneração mensal de R$ 6.000,00 e, 
Patrícia tem um salário de R$ 20.000,00, apesar de pouca 
idade – 28 anos de idade.

Analise e julgue os seguintes itens:

101 Caso Carlos faleça, hoje, terão direito à pensão por 
morte seus dois filhos Sofia e Lucas. Patrícia estará 
excluída do direito à pensão por morte por não depender 
economicamente de Carlos.

102 O valor da pensão morte deixada por Carlos corresponderá 
ao valor da sua última remuneração e será dividido em 
partes iguais para os dependentes habilitados.

103 Para que a pensão por morte seja paga desde a data do óbito 
de Carlos, é necessário que seus dependentes requeiram o 
benefício até 90 dias da data do óbito do segurado.

104 Patrícia terá direito à pensão por morte de Carlos, a qual 
será dividida com os filhos Sofia e Lucas em partes iguais.

105 Patrícia receberá pensão por morte de Carlos por um 
período de 10 anos. Após esse prazo, sua cota individual 
será revertida para Lucas e Sofia.

106 Se Lucas possuísse deficiência intelectual ou mental e 
fosse exercer atividade remunerada, isso não impediria a 
manutenção do seu benefício de pensão por morte.

107 Se Patrícia, após 05 anos da morte de Carlos, casar-se 
novamente, perderá a pensão por morte.

108 Sofia deixará de receber a pensão por morte de seu pai 
ao completar 21 anos, salvo se estiver cursando ensino 
superior.

109 Analise a situação hipotética.
 José, aposentado por tempo de contribuição, recebe o seu 

benefício no valor de um salário mínimo. Está casado há 
um ano e meio com Marília, professora, 45 anos, com 
quem tem um filho de 6 meses, Tiago. Dependem, também, 
de José sua mãe e seu irmão inválido de 15 anos, morando 
todos na mesma residência.
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 Caso José seja recolhido à prisão para cumprir pena de 
07 anos em regime fechado, terão direito ao benefício 
de auxílio-reclusão apenas sua esposa Marília e seu filho 
Tiago.

110 Os trabalhadores rurais que não possuem toda a carência 
necessária como rural, mas que satisfaçam essa condição, 
se forem considerados períodos de contribuição sob 
outras categorias do segurado, farão jus ao benefício de 
aposentadoria por idade ao completarem 65 (sessenta e 
cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se 
mulher. 

111 A renda mensal inicial da aposentadoria por idade híbrida 
corresponde a 01 salário mínimo.

112 Pedro, segurado da previdência social, faleceu deixando 
apenas sua esposa Gabriela e seu filho Júnior de 03 anos.

 Pode-se dizer que Gabriela e Júnior terão direito à pensão 
por morte de Pedro desde a data do óbito do segurado se 
requererem o benefício no prazo máximo de 30 dias a 
contar do óbito. 

113 O Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 
fica obrigado a comunicar ao INSS, até o dia 10 de cada 
mês, o registro dos óbitos ocorridos no mês imediatamente 
anterior, devendo na relação constar a filiação, a data e o 
local de nascimento da pessoa falecida.

114 O salário-maternidade é considerado salário de contribuição 
e sobre ele incide a contribuição previdenciária.

115 João é funcionário de uma empresa e está afastado do 
trabalho em gozo de auxílio-doença. 

 A empresa vem lhe pagando a diferença entre a sua 
remuneração e o valor do auxílio-doença, direito assegurado 
a todos os empregados da empresa.

 Nessa situação, pode-se afirmar que a complementação 
do auxílio-doença recebida por João terá incidência de 
contribuição previdenciária.

116 A contribuição previdenciária do empregador doméstico 
será de 8,8% sobre a remuneração paga ou devida ao 
empregado doméstico e deverá ser paga até o dia 07 do 
mês subsequente ao da competência.

117 As associações desportivas que mantêm equipe profissional 
de futebol terão a contribuição empresarial incidente 
sobre a remuneração dos empregados substituída pela 
contribuição correspondente a 5% da receita líquida, 
decorrente dos espetáculos desportivos de que participem 
em todo território nacional em qualquer modalidade 
desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer 
forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e 
símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão de 
espetáculos desportivos.

118 Genildo recebe benefício de prestação continuada previsto 
na LOAS por ser pessoa com deficiência. Está feliz porque 
acaba de ser contratado como aprendiz numa fábrica de 
chocolates.

 Pode-se dizer que Genildo terá seu benefício suspenso 
enquanto estiver exercendo atividade remunerada na 
condição de aprendiz.

119 O benefício de prestação continuada concedida ao idoso e 
à pessoa com deficiência que não têm condições de prover 
o seu sustento nem de tê-lo provido por sua família, no 
valor de um salário mínimo, tem natureza assistencial e 
poderá ser recebido conjuntamente com pensão especial de 
natureza indenizatória.

120 A concessão do benefício de prestação continuada – LOAS 
independe da interdição judicial do idoso ou da pessoa com 
deficiência.
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O cartão resposta deve ser preenchido dentro do tempo total de 
duração da prova, que é de 3h30.

Sugerimos que você reserve pelo menos 15 minutos para o 
preenchimento

Qualquer marcação fora do espaço pode anular a questão. Por isso, 
aproveite para treinar o preenchimento.

Preencha os círculos completamente e com nitidez, utilizando 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Depois de preencher o cartão, marque suas respostas no nosso site 
e participe do ranking para conferir seu desempenho em relação aos 
demais candidatos: www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-
concurso/gabarito-simulado-inss-2016

Preencha abaixo suas respostas e confira o gabarito aqui: 
www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-concurso/gabarito-simulado-inss-2016

INSS
Aplicação: 2016

Cartão de Respostas



INSS 2016


