
 

PORTUGUÊS 

 

O FANTASMA DA SEDE 

A água evapora dos oceanos, cai sobre a terra, aflui para os rios e 
escorre de volta para o mar “ e parece, assim, ser um recurso ilimitado. Mas 
apenas 2,5% da água do planeta é doce e a maior parte dela está congelada 
nos polos. Assim, de toda a água doce existente, apenas 0,6% pode ser hoje 
utilizada. Para piorar, mudanças climáticas podem alterar a distribuição dos 
locais e dos períodos de cheias, e a elevação do nível dos mares pode tornar 
salobra a água doce dos litorais.  

O ciclo hidrológico gera um fluxo constante de água, mas a qualidade 
está se deteriorando na mesma medida em que a população mundial continua 
a crescer. Mais de um bilhão de pessoas em cerca de 80 países não têm 
acesso à água doce confiável e, a cada dia, 25 mil morrem por causa de 
doenças associadas ao consumo de água de má qualidade. E, conforme se 
intensifica a escassez de água, também aumentam os conflitos por ela “ entre 
países que partilham um mesmo rio numa fronteira, por exemplo.  

Cada pessoa necessita de pelo menos meio metro, cúbico de água 
limpa por dia, para beber, cozinhar e manter a higiene pessoal. Mas um sexto 
da população mundial tem de se contentar com menos do que isso. 
Populações concentradas e poluição intensa geram escassez até mesmo nas 
regiões úmidas da África e da Ásia. Ainda que parte da água possa ser 
reaproveitada, muitas vezes é preciso antes submetê-la a algum tipo de 
processamento. Por outro lado, a maior parte da água para irrigação “ que 
constitui o uso isolado mais importante “ não pode ser reciclada. 
(National Geographic. Seção Georritmo) 

 

1. A frase que resume corretamente o texto é: 

a) Ciclos hidrológicos garantem fluxo constante e ilimitado de água no planeta. 

b) Aumento da população mundial torna obrigatório o reprocessamento da 

água utilizada. 

c) Má distribuição, poluição e conflitos limitam o acesso à água potável, em 

todo o mundo. 

d) Descongelamento da água doce existente nos polos é solução para a 

escassez em alguns países. 

e) Possibilidade de reciclagem da água utilizada na agricultura é fator de 

controle da poluição. 

 



 

2. ... tem de se contentar com menos do que isso. (3º Parágrafo) 

O segmento grifado mantém seu sentido original, considerando-se o 

contexto, em: 

a) sobreviver com menos de meio metro cúbico de água limpa por dia. 

b) partilhar a água de um mesmo rio, numa fronteira. 

c) viver em regiões de conflito devido à escassez de água. 

d) controlar as doenças associadas ao consumo de água de má qualidade. 

e) submeter a água a ser utilizada a algum tipo de processamento. 

 

 

 

 

3. A relação apontada no 2o parágrafo do texto entre qualidade da água e 

crescimento da população é de: 

a) temporalidade. 

b) explicação. 

c) igualdade. 

d) finalidade. 

e) proporcionalidade. 

 

 

 

 

4. Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase: 

a) Há em nosso mundo paisagens belas, em cujas faz bem pousar os olhos. 

b) São belas paisagens, cuja sedução nos leva a contemplá-las. 

c) Há paisagens aonde nosso olhar se demora prazerosamente. 



d) São belezas de um tempo onde o homem não tinha tanta pressa. 

e) A reação de que toda beleza nos impõe é a calma da contemplação. 

 

 

5. “O consumo de água na agricultura chega ...... 70% da água doce disponível, 

considerando-se tanto a irrigação das lavouras quanto ...... produção de cereais 

destinados ...... alimentação do rebanho de corte” 

Assinale a opção que preenche adequadamente as lacunas da frase 

acima: 

a) a - a - a  

b) a - à - à  

c) à - a – à 

d) à - à – a 

e) a - a - à 

 

 

 

 

6. A concordância está feita de acordo com a norma padrão na frase: 

a) São bem-vindas as ações coletivas concretas no sentido de melhorar a 

produtividade “ sem esquecer a qualidade “ de todos os setores que compõem 

o agronegócio. 

b) O acesso da população aos alimentos e à água em boas condições de 

consumo são fundamentais para a vida humana na Terra. 

c) Reflete-se, nos resultados econômicos do agronegócio brasileiro, os 

investimentos em tecnologia de ponta e na educação do trabalhador. 

d) Diversas barreiras econômicas, criadas por outros países, pode ser um 

prejuízo ao desenvolvimento de um mercado externo equilibrado. 

e) O conjunto de fatores desfavoráveis a que está exposto vários setores do 

agronegócio tem causas tanto internas quanto externas. 

 



 

07. O valor lógico da afirmação “Se Paulo é formado em sistemas de 

informação, então ele é um tecnólogo” é falsidade. Sendo assim, é 

verdade que: 

a) Paulo não é formado em sistemas de informação. 

b) Paulo não é um tecnólogo. 

c) Paulo é formado em sistemas de informação e é um tecnólogo 

d) Paulo não é formado em sistemas de informação ou é um tecnólogo 

e) Paulo não é um tecnólogo e não é formado em sistemas de informação 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

08. Uma empresa oferecia vagas de emprego nos estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro. Os candidatos pré-selecionados poderiam escolher um ou 

os dois estados em que tivessem interesse em trabalhar. Sabe-se que 26 

pessoas escolheram São Paulo,12 optaram pelos dois estados e 20 

escolheram apenas um dos dois estados. O percentual dos candidatos 

que escolheram apenas o Rio de Janeiro em relação ao total de 

candidatos pré-selecionados é igual a: 

a) 28,75%  

b) 18,75%  

c) 62,5% 

d) 43,75% 

e) 37,5% 

 

 

 

09. Considere a afirmação: 

Todos os quatro elementos ingeriram a mesma substância S e morreram por 

envenenamento. 

 



Uma negação lógica para a afirmação apresentada está contida na 

alternativa: 

a) Pelo menos um dos quatro elementos não ingeriu a substância S ou não 

morreu por envenenamento. 

b) Todos os quatro elementos não ingeriram a mesma substância S e não 

morreram por envenenamento. 

c) Nenhum dos quatro elementos ingeriu a substância S ou morreu por 

envenenamento. 

d) Talvez os quatro elementos não tenham ingerido a substância S, mas todos 

morreram por envenenamento. 

e) Existe apenas um dos quatro elementos que não ingeriu a substância S, 

mas morreu por envenenamento. 

 

 

INFORMÁTICA 

 

10. Observe as afirmativas abaixo no que se refere a suíte de escritório 

Microsoft Office 2010 e Libre Office: 

I. O Microsoft Word 2010 possibilita na sua aba Arquivo na opção Salvar como, 

salvar em diversos formatos e até mesmo em pdf, nesse caso não será 

necessário ter um leitor de pdf para abrir o referido arquivo, uma vez que a 

suíte Microsoft Office 2010 vem com um conversor de pdf. 

II. O Libre Office Writer possui o comando de inserir tabela no documento, 

dentre outras formas podemos usar o atalho CTRL + F12. 

III. Dagoberto funcionário de uma empresa de propaganda inicia uma 

apresentação de slides usando o Microsoft Power Point 2010. Dagoberto 

sempre carrega a apresentação com o atalho do teclado F5 e vai teclando na 

seta de direcionamento do teclado para ir passando os slides, nesse caso a 

apresentação tem 38 slides, quando chegou no slide 8 Dagoberto pressiona a 

tecla ESC e a apresentação é interrompida retornando a tela do Power Point, 

querendo Dagoberto retornar a apresentação a partir do slide atual, ou seja, 

dando sequência a apresentação, pressiona novamente o atalho F5 e a 

apresentação volta a acontecer iniciando do slide 8. 

 



IV. O Libre Office Calc é um programa de planilha eletrônica e por isso se for 

digitado em alguma célula a função =MAXIMO(A1:A5), retorna o maior valor 

entre A1, A2, A3, A4 e A5.  

 

Está correto o que se afirma em: 

a) Somente a questão II é falsa 

b) I e II são verdadeiras. 

c) II, III e IV são verdadeiras. 

d) Somente a questão II é verdadeira. 

e) II e IV são verdadeiras.  

 

 

11. Sabendo que na rede de computadores toda a comunicação é feita a 

base dos Protocolos e um protocolo é responsável pela transferência de 

documentos HTML. 

Análise as afirmativas abaixo e marque a correta: 

a) http. 

b) ftp. 

c) dhcp. 

d) dns 

e) https 

 

 

 

12. Considerando a Segurança da Informação, analise as afirmativas 

abaixo e marque a incorreta: 

a) podemos usar um programa Firewall para aumentar a segurança do sistema, 

pois uma de suas funções é bloquear o acesso de pessoas não autorizadas ao 

sistema informatizado da empresa. 

 



 

b) Um dos princípios de segurança da informação é o Princípio da Integridade, 

que afirma que o sistema deverá estar sempre com acesso livre para que as 

pessoas tenham sempre a informação disponível para sua finalidade. 

c) Segurança da Informação e Comunicações: ações que objetivam viabilizar e 

assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a 

autenticidade das informações. 

d) Backup é a técnica que consiste em cópias de segurança que operadores de 

sistemas fazem para no caso de destruição não autorizada ou acidental da 

informação os dados serem colocados novamente dentro dos sistemas. 

e) Uma das formas de deixar o sistema mais seguro quando entramos no 

Windows é logando como Usuário Padrão, pois a referida conta não permite a 

instalação de programas e a maioria dos programas maliciosos chegam ao 

nosso sistema no formato de programas. 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

13. No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, nos 

termos preconizados na Constituição Federal de 1988 é correto afirmar: 

a) A organização sindical, legalmente constituída há pelo menos 6 meses, 

poderá impetrar mandado de segurança coletivo, em defesa dos interesses de 

seus membros ou associados. 

b) O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja 

criação tenha manifestado adesão. 

c) O preso não tem direito a identificação dos responsáveis por sua prisão ou 

por seu interrogatório policial, se for salutar para a manutenção da segurança. 

d) Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular 

ato lesivo ao patrimônio público, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 

isento de custas, mas deverá em qualquer hipótese suportar o ônus da 

sucumbência. 

d) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 

convicção filosófica ou política, ainda que as invoque para eximir-se de 

obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 

fixada em lei. 



 

14. A Constituição vigente prevê expressamente que a República 

federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 

princípios de: 

a) desenvolvimento nacional prevalência dos direitos humanos e defesa da 

paz. 

b) cooperação entre os povos para o progresso e não concessão de asilo 

político. 

c) solução jurisdicional dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo. 

d) independência nacional, autodeterminação dos povos e não intervenção. 

e) igualdade entre os Estados, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

 

 

 

15. No tocante aos Direitos Políticos, considere as assertivas abaixo. 

I. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do 

serviço militar obrigatório os conscritos. 

II. É condição de elegibilidade, na forma da lei, a idade mínima de trinta anos 

para Governador e Vice- Governador de Estado e Distrito Federal. 

III. O militar alistável é elegível. Se contar menos de dez anos de serviço, será 

agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no 

ato da diplomação, para a inatividade. 

IV. A ação de impugnação de mandato eletivo tramitará independentemente de 

segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de 

manifesta má-fé. 

 

É correto o que se afirma APENAS em: 

a) I e II  

b) I e III  

c) II e III 

d) III e IV 

e) II e IV 



 

16. De acordo com a Constituição Federal, considere as seguintes 

assertivas: 

I. É assegurado aos servidores públicos o reajustamento dos benefícios para 

preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios 

estabelecidos em lei. 

II. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para 

efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de 

disponibilidade. 

III. A lei poderá estabelecer, em qualquer caso, critérios diferenciados de 

contagem de tempo de contribuição fictício. 

IV. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou 

de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. 

 

Está correto o que consta APENAS em: 

a) I e II  

b) II, III e IV  

c) I, III e IV 

d) I, II e IV 

e) III e IV 

 

 

ÉTICA 

 

17. De acordo com Decreto 6.029/07 analise as assertivas abaixo: 

I. Os trabalhos da CEP e das demais Comissões de Ética devem ser 

desenvolvidos com celeridade e observância, dentre outros, ao princípio da 

proteção a honra e à imagem do investigado. 

II. No processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado n 

o Código e Ética Profissional do Servidor Público, por ser um procedimento 

inquisitivo, não cabe produção de prova documental por parte do investigado. 



III. A CEP será integrada por sete brasileiros que preencham os requisitos de 

idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração 

pública, designados pelo Presidente da República para mandatos de 3 anos 

permitida uma recondução. 

IV. Somente nos casos de alegação de sigilo poderão as autoridades 

competentes deixar de prestar informações solicitadas pela CEP. 

 

Está correto o que se apresenta APENAS em 

a) II e IV  

b) I, II e IV  

c) I, II e III 

d) I e III 

e) II e III 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

18. A figura do “desvio de finalidade” do ato administrativo caracteriza-

se: 

a) Pela edição de ato administrativo por administrador público incompetente, 

em abstrato, para o fazer. 

b) Pela edição de ato administrativo por administrador público, competente, em 

abstrato, para o fazer, visando, todavia, a fim diverso daquele previsto, explícita 

ou implicitamente, na norma jurídica. 

c) Pela edição de ato, pelo particular, objetivando uma finalidade pública, 

todavia sem outorga de poderes para tal. 

d) Pela expedição de ato administrativo por administrador público, no uso de 

seu poder discricionário. 

e) Pela edição de ato administrativo por autoridade incompetente e que não 

atinge o interesse público. 

 

 



 

19. As autarquias, tal como o INSS, pessoas jurídicas de direito público, 

são criadas: 

a) Por lei, dotadas de autonomia e integrantes da Administração Direta. 

b) Por Decreto do Chefe do Poder Executivo, mas independentes em relação à 

pessoa política que as criou, não se submetendo a controle da mesma. 

c) Por lei específica, que lhes confere capacidade de autoadministração e 

disciplina os limites do controle exercido pela pessoa política que as criou. 

d) Sob a forma de sociedade de capital e possuem capacidade de 

autoadministração, embora integrem a Administração Indireta. 

e) Por meio de Decreto e instituídas sob a forma de sociedades de capital, das 

quais o ente que as criou figura como principal acionista, ditando-lhe a 

administração. 

 

 

 

 

 

20. Quanto ao processo administrativo, é incorreto afirmar: 

a) A sindicância é meio sumário para a apuração ou elucidação de 

irregularidades no serviço para subsequente instauração de processo e 

punição ao infrator. 

b) Para a imposição de pena de demissão a funcionário estável sempre é 

necessária a instauração de processo disciplinar. 

c) A decisão que aplica as penas de advertência e de suspensão a servidor em 

processo administrativo disciplinar prescinde de motivação do julgador. 

d) Informam, dentre outros, o processo administrativo os princípios da 

oficialidade e da verdade material. 

e) O relatório do processo administrativo é a síntese do apurado, feita por 

quem o presidiu individualmente ou pela comissão processante. 

 



 

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO  

 

21. Quanto a origem e evolução da seguridade social no Brasil, marque a 

única afirmativa INCORRETA. 

 

a) Como exemplos mais antigos de proteção social no Brasil, temos as “santas 

casas” (1543), atuantes no segmento de assistência social , o Plano de 

Benefícios dos  Órfãos e Viúvas dos Oficiais da Marinha (1795) , e o  montepio 

para a guarda pessoal de  D. João VI (1808) e o Montepio Geral dos 

Servidores do Estado – MONGERAL (1835). 

b) Com a Revolução de 1930 e a criação do Ministério do Trabalho, foram 

criados os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP), onde a aglutinação dos 

trabalhadores se dava por categoria profissional (marítimos, bancários , 

comerciários , industriários , estivadores  etc.) , e não mais por empresas, 

como nas caixas de aposentadorias e pensões. Além disso, os IAPs tinham 

natureza autárquica e eram subordinados ao Ministério do Trabalho. 

c) Em 1966 os diversos IAPs foram unificados pelo Decreto-lei 72/66 com a 

criação do Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, que se constituía 

em uma autarquia da União, como aliás é hoje o INSS.  

d) A Lei 8029/90, criou o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia 

federal vinculada ao Ministério da Previdência Social, por meio da fusão do 

INPS com o INAMPS. Assim foram unificadas as duas autarquias 

previdenciárias, reunindo custeio e benefício em uma única entidade. 

e) A Constituição de 1988 tratou, pela primeira vez, da seguridade social como 

um conjunto integrado de ações nas áreas de saúde, previdência e assistência 

social  em uma evidente aplicação do Estado do bem-estar social . 

 

 

22) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 



a) de iniciativa da sociedade, reguladas pelos Poderes Públicos, destinadas a 

assegurar os direitos relativos a saúde, previdência e assistência social. 

b) exclusivas dos Poderes Públicos, destinadas a prover, quando 

materialmente possível, os direitos relativos a saúde, previdência e assistência 

social. 

c) exclusivas dos Poderes Públicos, destinadas a assegurar os direitos 

relativos a saúde, previdência e assistência social. 

d) de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 

os direitos relativos a saúde, previdência e assistência social. 

e) de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a prover, 

quando materialmente possível, os direitos relativos a saúde, previdência e 

assistência social. 

 

 

 

23. A seguridade social tem por objetivos ou princípios, exceto: 

a) universalidade da cobertura e do atendimento; 

b)  seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

c)  irredutibilidade do valor dos benefícios e serviços; 

d) equidade na forma de participação no custeio; 

e) diversidade da base de financiamento; 

 

 

 

24. Publicada lei modificando a contribuição social sobre a receita ou 

faturamento: 



a) só poderá ser exigida tal contribuição após decorridos noventa dias da data 

da publicação da referida lei, em decorrência da aplicação do princípio da 

anterioridade nonagesimal. 

b) só poderá ser exigida tal contribuição após decorridos noventa dias da data 

da publicação da referida lei, em decorrência da aplicação do princípio da 

anterioridade. 

c) não poderá ser exigida tal contribuição no mesmo exercício financeiro em 

que haja sido publicada a referida lei, independentemente da data de sua 

publicação. 

d) poderá ser exigida tal contribuição imediatamente após a data da publicação 

da referida lei. 

e) só poderá ser exigida tal contribuição após decorridos cento e vinte dias da 

data da publicação da referida lei. 

 

 

 

25. A seguridade social abrange as ações de assistência social. 

Relativamente ao benéfico assistencial da Lei nº 8742/1993, mais 

conhecida como “LOAS” (Lei Orgânica da Assistência Social), 

regulamentada pelo Decreto nº 6214/07, assinale a opção correta: 

a) O critério para aferir miserabilidade é o tipificado na Lei n º 8.742/1993, qual 

a renda mensal familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo. 

b) O Benefício de Prestação Continuada gera direito ao pagamento de abono 

anual (13º salário). 

c) O benefício previdenciário recebido por membro da família não é 

considerado, para fins de deferimento do benefício assistencial, na contagem 

da renda familiar referida pela Lei nº 8742/1993. 

d) O Benefício de Prestação Continuada apesar de intransferível, gera direito à 

pensão por morte aos herdeiros ou sucessores do beneficiário morto. 

e) O Benefício de Prestação Continuada será devido com o cumprimento de 

todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua concessão, 

devendo o seu pagamento ser efetuado em até 60 dias após cumpridas as 

exigências. 

 



26. A assistência social é a política social que provê o atendimento das 

necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência. A 

esse respeito, pode-se afirmar corretamente que: 

a) é exigida a comprovação de ao menos 1 (um) recolhimento à seguridade 

social para ter direito à assistência. 

b) é aplicável em caráter exclusivo aos segurados e seus dependentes 

menores de 21 (vinte e um) anos ou maiores de 70 (setenta) anos. 

c) é independente de qualquer contribuição à seguridade social. 

d) são beneficiados apenas os dependentes de segurados que tenham 

cumprido o período de carência previsto em lei 

e) são beneficiados apenas os segurados em dia com as contribuições 

previdenciárias. 

. 

 

 

27. Pedro, empregado regularmente registrado, contribuiu para a 

Previdência Social obtendo sua aposentadoria regular. Em razão do baixo 

valor do benefício, Pedro continuou a trabalhar normalmente na empresa, 

fazendo jus, assim, à sua remuneração pelo serviço prestado.  

 

Tendo por base esta situação hipotética, marque a única afirmativa 

correta. 

a) Apesar de Pedro já ser aposentado pelo RGPS, porque continuou em 

atividade, pode filiar-se novamente a este regime previdenciário na qualidade 

de segurado facultativo. 

b) Ainda que recolha contribuição, Pedro não fará jus  a prestação alguma da 

Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao 

salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado. 

c) Caso, ao invés de um homem (Pedro), a questão tratasse de uma segurada 

mulher, esta também não faria jus a prestação alguma da Previdência Social 

em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à 

reabilitação profissional, quando empregada. 

 



 

d) Porque Pedro voltou a contribuir após sua aposentadoria, a Lei 8213/91 

assegura a ele o direito de ter o benefício revisado com base nas novas 

contribuições após 15 anos de recolhimento. 

e) O princípio constitucional que fundamenta a contribuição do segurado 

aposentado que retorna à atividade é o da universalidade no atendimento. 

 

 

 

28. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos 

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das 

respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de 

Previdência Social, desde que amparados por regime próprio de 

previdência social; porém, caso o servidor civil ou o militar venham a 

exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo 

Regime Geral de Previdência Social, este se tornará: 

a) Segurado especial em relação a essas atividades. 

b) Contribuinte individual em relação a essas atividades. 

c) Segurado obrigatório em relação a essas atividades. 

d) Segurado facultativo em relação a essas atividades. 

e) Segurado empregado em relação a essas atividades 

 

 

 

29. É segurado obrigatório da Previdência Social: 

a) Como empregado, o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no 

Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa 

nacional no exterior. 



b) Como empregado, o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto 

de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. 

c) Como empregado, o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo 

oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado 

e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. 

d) Como contribuinte individual, o exercente de mandato eletivo federal, 

estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de 

previdência social. 

e) Como contribuinte individual, o brasileiro civil que trabalha para a União no 

exterior, em organismos oficiais internacionais dos quais o Brasil seja membro 

efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se amparado por regime 

próprio de previdência social; 

 

 

30. Nos termos da Lei 8212/91, a responsabilidade pela cobertura de 

eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social quando 

decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da 

Previdência Social compete: 

 a) ao INSS 

 b) a associação de contribuintes  

 c) a União  

 d) a sociedade civil 

 e) ao Regime Geral de Previdência Social 

 

 

 

31. Mévio, trabalha por conta própria, sem relação de trabalho com 

empresa ou equiparado. Nessa condição, procura uma agência do INSS, 

faz a opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por 

tempo de contribuição, faz sua inscrição como contribuinte individual e 

começa a contribuir regularmente. Cinco anos depois, Mévio é contratado 

por uma empresa, passa a contribuir como empregado, fazendo jus,a 

partir de então , ao benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. 



Para que os 5 anos durante os quais o segurado contribuiu através do 

Sistema Especial de Inclusão Previdenciária contem como tempo de 

contribuição qual a diferença que a ser recolhida. 

a) 5% sobre limite mínimo de contribuição. 

b) 11% sobre o limite mínimo de contribuição. 

c) 20% sobre o limite mínimo de contribuição. 

d) 15% sobre o limite mínimo de contribuição acrescido dos juros moratórios. 

e) 9% sobre o limite mínimo de contribuição acrescido dos juros moratórios. 

 

 

32. É INCORRETO afirmar em relação ao Plano de Custeio da Seguridade 

Social: 

a) A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social é de 20% 

(vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas 

a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores 

avulsos que lhe prestem serviços normativa. 

b) A contribuição do empregado doméstico destinada à Seguridade Social é de 

8%, 9% ou 11% calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota 

sobre o seu salário-de-contribuição mensal. 

c) A contribuição do empregador doméstico é de 12% (doze por cento) sobre a 

remuneração do empregado doméstico a seu serviço.  

d) Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o 

desconto de 5% (cinco por cento) da receita bruta decorrente dos espetáculos 

desportivos e o respectivo recolhimento, no prazo de até dois dias úteis após a 

realização do evento. 

e) A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo 

será de 20% (vinte por cento) sobre o respectivo salário-de-contribuição. 

 

  

 

33. Considere as seguintes assertivas a respeito do salário de 

contribuição:  



 
I. O salário-maternidade não é considerado salário de contribuição, por 

expressa determinação legal e constitucional.  

II. O décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário de 

contribuição, inclusive para o cálculo de qualquer benefício previdenciário.  

III. Integra o salário de contribuição pelo seu valor total: o total das diárias 

pagas, quando excedente a cinquenta por cento da remuneração mensal do 

empregado. 

IV. Quando a dispensa sem justa causa do empregado ocorrer no curso do 

mês, o salário de contribuição será recolhido na sua integralidade não havendo 

proporcionalidade relativa ao número de dias de trabalho efetivo. 

 

De acordo com a Lei no 8.212/91, está correto o que se afirma APENAS em 

 

 a) II, III e IV. 

 b) I e IV. 

 c) I, II e  III. 

 d) I. 

 e) III. 

 

 

 

34. Integra o salário-de-contribuição, devendo incidir as contribuições 

previdenciárias: 

a) As importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo 

adicional constitucional. 

b) A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou 

creditada de acordo com lei específica. 

c) O valor das contribuições vertidas pelo empregador a plano de previdência 

complementar, aberto ou fechado, ainda que concedido apenas aos diretores 

da empresa.  



d) O valor correspondente ao vale-cultura.  

e) O valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios 

fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos 

respectivos serviços. 

 

 

 

35. Assinale a assertiva que não contém uma obrigação acessória das 

contribuições destinadas à Seguridade Social. 

a) Elaboração da folha de pagamento. 

b) Dever de prestar informações. 

c) Lançamento dos fatos geradores das contribuições. 

d) Pagamento da contribuição social. 

e) Dever do Cartório de comunicar óbitos. 

 

 

 

 

36. Mary May recebe aposentadoria por tempo de contribuição desde 

junho de 2012. Entretanto, revendo os cálculos utilizados pelo INSS para 

a concessão do benefício, considerou que o valor da renda mensal inicial 

está equivocado. A segurada ingressou com petição junto ao INSS, 

requerendo a revisão do valor inicial do benefício, pedido esse que foi 

administrativamente negado em todas as instâncias. Nesse caso, é 

a) de cinco anos o prazo prescricional para toda medida judicial do segurado 

para revisão do ato de concessão do benefício, a contar do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

b) decadencial ou prescricional de dez anos o prazo para o direito de ajuizar 

ação postulando revisão do cálculo inicial do benefício, contado do dia imediato 

ao recebimento da primeira prestação, vez que não há interrupção ou 

suspensão do prazo por via administrativa. 

 



 

c) de dez anos o prazo de decadência de qualquer direito ou ação do segurado 

para a revisão do ato de concessão do benefício, a contar do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

d) de dez anos o prazo prescricional para ajuizar ação visando à revisão da 

concessão do benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

recebimento da primeira prestação. 

e) de cinco anos o prazo de decadência de qualquer direito ou ação do 

segurado para a revisão do ato de concessão do benefício, a contar do dia do 

recebimento da primeira prestação. 

 

 

 

37. A qualidade de segurado da Previdência Social é mantida, 

independentemente de contribuições,  

 

I. até 6 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças 

Armadas para prestar serviço militar obrigatório; 

 

II. sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; 

 

III. até 12 meses após a cessação das contribuições, segurado que deixar de 

exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estive 

suspenso ou licenciado sem remuneração e que conte com até 120 

contribuições sem perder a qualidade de segurado 

 

IV. até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso.  

 

Está correto o que consta APENAS em 

a) III e IV.  

b) I e II.  

c) I, II e III.  



 d) I e IV. 

 e) II, III e IV. 

 

 

38. Caio contribui para o RGPS, na qualidade de empregado, desde 

janeiro de 2005. Até dezembro de 2013 ocupava um alto cargo de gerência 

em uma determinada empresa e, em razão desse fato, contribuiu, durante 

todo esse período, sobre o teto desse regime (atualmente em R$ 

4.663,75). Em dezembro desse ano foi demitido e, em janeiro de 2014, 

conseguiu emprego em outra empresa, mas com remuneração igual ao 

salário mínimo. Em janeiro de 2015 Caio é acometido de um transtorno 

psíquico e necessita afastar-se da atividade por, no mínimo, 6 meses. 

 

Considerando a situação hipotética acima, marque a opção correta. 

a) Porque o afastamento se deu por razões de ordem psíquica, Caio não tem 

direito ao auxílio-doença. 

b) O auxílio-doença tem, em qualquer hipótese, carência de 12 meses. 

c) O salário de benefício do auxílio doença de Caio será equivalente à média 

aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 

oitenta por cento de todo o período contributivo. Assim, considerando que o 

segurado contribui há 10 anos, o período de janeiro de 2014 a janeiro de 2015 

será descartado para fins de cálculo e , portanto , o benefício terá valor igual ou 

próximo do limite máximo de benefício do RGPS. 

d) O valor do auxílio-doença de Caio será igual a 1 salário mínimo, pois esta é 

a média aritmética simples dos últimos doze salários-de-contribuição. 

e) O valor do auxílio-doença de Caio será obrigatoriamente igual ao teto do 

RGPS, pois durante os dez anos em que contribuiu , nove foram sobre esse 

mesmo teto. 

 

 

39. Será devido abono anual aos segurados e aos dependentes que 

receberam, ao longo do ano, os seguintes benefícios, EXCETO: 

a) auxílio-doença 

b)  auxílio-acidente 



c) aposentadoria de qualquer espécie 

d) auxílio-reclusão 

e) salário-família 

 

 

40. Fabio apresentou requerimento administrativo para revisão de seu 

benefício previdenciário. O INSS julgou improcedente a pretensão de 

Fabio.  

 

Com base nessa situação, e considerando a disciplina relativa à 

organização da previdência social, assinale a opção correta. 

a) Da decisão poderá ser interposto recurso no prazo de sessenta dias,  

b) A propositura de ação judicial, por parte de Fabio, que tenha por objeto 

idêntico pedido sobre o qual verse o processo administrativo importará 

renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e, consequentemente, 

desistência do recurso interposto. 

c) A propositura de ação judicial, por parte de Fabio, que tenha por objeto 

idêntico pedido sobre o qual verse o processo administrativo importará na 

suspensão do recurso na esfera administrativa, que voltará a tramitar após a 

sentença judicial transitar em julgado. 

d) As 29 Juntas de Recurso julgam em 1ª instância os recursos interpostos 

contra as decisões dadas pelo INSS em matéria de benefícios. As 4 Câmaras 

de Julgamento julgam recursos contra decisões das Juntas de Recurso e o 

Conselho Pleno julga recursos contra decisões das Câmaras de Julgamento. 

e) Eventual recurso administrativo proposto por Sérgio, será julgado , em 1ª 

instância  , por um das 29 Juntas de Recursos , órgãos integrantes do INSS , 

com competência para julgamento de recursos contra decisões da própria 

autarquia previdenciária.  

 

 

 

 

41. Marcelo aos 72 (setenta e dois) anos de idade, segurado do RGPS 

estabeleceu união estável com Ludimila  de  23 ( vinte e três ) anos de 



idade em 2005 até julho de 2015, quando veio a óbito. Dessa união 

nasceram três filhos. Márcia de 6 anos, Letícia de 5 anos e Jefferson de 2 

anos.  Aplicando à situação hipotética acima as alterações da Lei 13.135 , 

de 17 de junho de 2015, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A filha Márcia poderá receber pensão por morte até completar 21 anos, caso 

não se emancipe. 

b) A filha Letícia receberá pensão por morte por tempo indeterminado, caso 

venha ser acometida de invalidez antes de 21 anos. 

c) O filho Jefferson passando em concurso público ao completar 20 anos, 

perderá o direito a pensão por morte. 

d) A companheira Ludimila receberá pensão por morte paga de forma vitalícia 

pelo INSS. 

e) Os filhos Márcia, Letícia e Jefferson são dependentes da classe I, da mesma 

forma da cônjuge Ludmila. 

 

 

 

42. No que tange a relação de dependência no RGPS, é (são) 

beneficiário(s): 

a) Dona Júlia, mão de segurado falecido que cuida de seus netos de 8 (oito) e 

9 (nove) anos de idade, filhos do filho falecido.        

b) Márcia, ex-cônjuge que recebia pensão alimentícia de Ricardo seu ex-

marido. 

c) Roberta de 20 (vinte) anos de idade empossada servidora pública desde 19 

anos de idade, filha de Oswaldo seu pai falecido a 3 (três) meses. 

d) Ricardo de 20 (vinte) anos irmão inválido de Terezinha, que faleceu a dois 

meses deixando viúvo seu companheiro de vinte anos de convivência. 

e) O enteado de João que, recebe pensão alimentícia do pai, caso o padrasto 

venha a óbito.  

 

 

 



43. Carlos é casado com Lucina, com quem teve dois  filhos, Carlos 

Júnior de 14 ( quatorze) anos de idade , inválido e Luciano de 17 

(dezessete) anos de idade, na data do óbito de Luciana, segurada do 

RGPS. Carlos era divorciado de Marta que não recebia alimentos, mas 

tinha dois filhos fruto do respectivo matrimônio, Carlos de Jesus de 18 

anos e Carlinha de 19 anos. A partir dessa situação hipotética, terá direito 

a pensão por morte do cônjuge falecido: 

a) Carlos Júnior, Luciano, Carlos de Jesus e Carlinha. 

b) Luciana, Carlos Júnior e Luciano. 

c) Carlos, Carlos Júnior, Luciano, Carlos de Jesus e Carlinha.  

d) Marta, Carlos Júnior, Luciano, Carlos de Jesus e Carlinha. 

e) Carlos, Carlos Júnior e Luciano. 

 

 

44.  Roberta casada com Henrique a um ano, ambos segurados do RGPS, 

veio a falecer de acidente aéreo quando fazia a ponte aérea, no intuito de 

concluir sua especialização em prática de ensino, deixando dois filhos, 

Roberto e Kátia, de 15 (quinze) e 16 (dezesseis)  anos respectivamente. 

Nessa situação receberão pensão por morte, de acordo com a Lei 

8.213/91, modificada pela Lei 13.135, de 17 de junho de 2015: 

a) Os filhos Roberto e Kátia. 

b) O esposo Henrique. 

c) Os filhos Roberto e Kátia e o esposo Henrique. 

d) Não haverá dependente, pois de acordo com as alterações promovidas pela 

Lei 13.135/15, a pensão por morte para ser concedida dependerá de um 

período de carência de 24 (vinte quatro) meses. 

e) Kátia por ser dependente do sexo feminino receberá pensão por morte de 

forma vitalícia, se não casar. 

 

 



 

45.  Assinale a alternativa mais correta no que tange as regras de 

dependência no RGPS. 

a) Presumidamente, Sandro de 12 anos é dependente econômico de seu pai 

José no RGPS, caso esse venha a falecer. 

b) Na classe I estão os filhos de qualquer idade juntamente com cônjuge. 

c) Ricardo é servidor público e jamais poderá pertencer ao RGPS. 

d) Primos são dependentes da classe II. 

e) Tios são dependentes da classe III. 

 

 

46. O auxílio – doença no RGPS: 

a) é um benefício indenizatório; 

b) é devido por incapacidade temporária / provisória, suscetível de recuperação 

do segurado que se afastar de sua atividade por mais de quinze (15) dias 

consecutivos, quando empregado; 

c) é devido por incapacidade temporária/ provisória, suscetível de recuperação 

de segurado que se afastar de sua atividade por mais de trinta (30) dias 

consecutivos, quando empregado; 

d) é pago, mesmo que haja doença preexistente; 

e) é devido a contar da data do início da incapacidade para todos os segurados. 

 

 

47.  Em relação ao salário-maternidade, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) O INSS pagará diretamente o salário maternidade a segurada que adotar; 

b) É pago, em regra, por um período de 120 dias; 



c) Não há carência para segurada especial, facultativa e a contribuinte 

individual; 

d) Em caso de parto antecipado, o período de carência, será reduzido pelo 

mesmo número de meses equivalente ao número meses que o parto fora 

antecipado; 

e) Em caso de aborto não criminoso mediante atestado médico, a segurada 

terá direito ao salário maternidade correspondente a duas semanas. 

 

 

 

48. Joaquim recebe auxílio- acidente por se segurado pelo RGPS, Renata 

goza de auxílio-doença, Victor de aposentadoria por invalidez e Carlos 

receberá pensão por morte por ser dependente de sua esposa já 

aposentada pelo RGPS, que falecera a dois dias. A partir desses dados, a 

renda mensal dos respectivos benefícios, será: 

a) Joaquim receberá 50% do salário de benefício, acrescido de 25% se 

precisar de apoio constante de outra pessoa, mediante avaliação pericial 

realizada pela perícia do INSS. 

b) Joaquim receberá 50% do salário de benefício, Renata 91% do salário de 

benefício, Victor terá renda mensal de 100% do salário de benefício e Carlos 

terá renda mensal de 50% do valor da aposentadoria de sua esposa, acrescida 

de uma cota individual de 10% do valor da aposentadoria. 

c) Joaquim receberá 100% do salário de benefício, Renata 50% do salário de 

benefício, Victor terá renda mensal de 100% do salário de benefício e Carlos 

terá renda mensal de 50% do valor da aposentadoria de sua esposa, acrescida 

de uma cota individual de 10% do valor da aposentadoria. 

d) Joaquim receberá 50% do salário de benefício, Renata 91% do salário de 

benefício, Victor terá renda mensal de 100% do salário de benefício e Carlos 

terá renda mensal de 100%. 

e) Joaquim receberá 50% do salário de benefício, Renata 91% do salário de 

benefício, Victor terá renda mensal de 100% do salário de benefício e Carlos 

terá renda mensal de 50% do valor da aposentadoria de sua esposa. 

 

 

 



49. Tício faleceu deixando Rita sua esposa , Cristiano filho de 14 anos, 

Raquel de 12 anos e Josefa de 2 anos. A renda mensal da pensão por 

morte será de : 

a) 50% mais 30% 

b) 90% 

c) 60% 

d) 100% 

e) 70% 

 

 

 

50.  Paulo segurado  do RGPS veio a óbito deixando três filhos menores 

de 18 anos. A mãe das crianças, Silvia, já havia falecido e também era 

segurada do RGPS. Aplicando a Medida Provisória 664, o percentual de 

pensão dos filhos menores em relação a pensão por morte de Paulo, será: 

a) 80% mais uma cota extra de 10% porque os menores ficaram órfão. 

b) 80% sem aplicação da cota extra por ter ficado órfãos. 

c) 90% 

d) 70% 

e) 100% 

 

 

 

 

51. De acordo com a legislação previdenciária no RGPS, assinale 

alternativa INCORRETA: 

 

a)Es = expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria; 



b)  Tc = tempo de contribuição até o momento da aposentadoria; 

c)  Id = idade no momento da aposentadoria; e 

d) a = alíquota de contribuição correspondente a 0,33; 

e) F = fator previdenciário.      

 

 

 

52. Gustavo veio a óbito após 18 meses de união estável e a dois meses 

de gozo de auxílio doença, deixando Marta sua companheira incapaz para 

o exercício de atividade laboral remunerada no mesmo sinistro que levara 

seu marido ao gozo do auxílio doença e Renato, filho de 1 ano não 

emancipado e nem inválido. Nessa situação, Marta se habilitou à pensão 

por morte juntamente com Renato. Nessa situação:  

a) Marta e Renato farão a 100% da pensão por morte de Gustavo. 

b) Marta receberá 50% da pensão. 

c) Marta e Renato não terão direito à pensão por morte por falta de 

cumprimento de carência. 

d) Marta e Renato receberão uma renda mensal de pensão por morte no 

percentual de 50% do salário de benefício, acrescida de duas cotas individuais 

no percentual de 10% cada uma. 

e) Marta não receberá pensão por morte por não ter dois anos de união estável 

com Gustavo, sendo paga a Renato no percentual de 50% do salário de 

benefício, acrescida de uma cota individual de 10%. 

 

 

 

 

53.  No que tange ao auxílio-reclusão, assinale a alternativa  

a) Será concedida aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à 

prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de 

auxílio-doença ou aposentadoria. 



b) É devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado quando não houver 

salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento à prisão, desde que 

mantida a qualidade de segurado; 

c) O pedido de auxílio-reclusão deve ser instruído com certidão do efetivo 

recolhimento do segurado à prisão, firmada pela autoridade competente. 

d)  A data de início do benefício será fixada na data do efetivo recolhimento do 

segurado à prisão, se requerido até dez dias depois desta; 

e) O auxílio-reclusão é devido, apenas, durante o período em que o segurado 

estiver recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto.  

 

 

 

54.  É condição de manutenção do auxílio-reclusão: 

a)  apresentar trimestralmente atestado de que o segurado continua detido ou 

recluso, firmado pela autoridade competente. 

b) apresentar bimestralmente atestado de que o segurado continua detido ou 

recluso, firmado pela autoridade competente. 

c) apresentar anualmente atestado de que o segurado continua detido ou 

recluso, firmado pela autoridade competente.  

d) apresentar semestralmente atestado de que o segurado continua detido ou 

recluso, firmado pela autoridade competente. 

e) apresentar quadrimestralmente atestado de que o segurado continua detido 

ou recluso. 

 

 

 

 

55. O benefício abaixo relacionado é concedido somente para o dependente 

do segurado de baixa-renda: 



a) aposentadoria por invalidez; 

b) salário-família; 

c) auxílio-reclusão; 

d) aposentadoria por tempo de contribuição; 

c) pensão por morte. 

 

 

56)  Assinale a alternativa INCORRETA: 

a)  O auxílio-acidente será devido a contar do dia seguinte ao da cessação do 

auxílio-doença; 

b) Vedada sua acumulação de auxílio acidente  com qualquer aposentadoria; 

c) O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de 

aposentadoria, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-

acidente; 

d) No caso de reabertura de auxílio-doença por acidente de qualquer natureza 

que tenha dado origem a auxílio-acidente, este será  cancelado. 

e) Não dará ensejo ao auxílio-doença quando o segurado apresente danos 

funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade 

laborativa. 

 

 

 

57. O auxílio- acidente será concedido: 



a)  porque existe uma sequela após a consolidação de lesões decorrentes de 

acidente do trabalho 

b) porque o segurado se acidentou na empresa; 

c) porque o segurado está incapacitado temporariamente para o trabalho; 

d) porque o segurado está incapacitado definitivamente para o trabalho; 

e) também para o empregado doméstico 

 

 

 

58. Se o pai  e a mãe de Rosilda (5 anos) , Eike (6 anos) e Amélia (7 anos) 

forem segurados domésticos de baixa renda pelo RGPS, o salário-família 

será devido: 

a) Por cada filho mensalmente a ambos; 

b) Um único salário família mensalmente a ambos; 

c) Ao pai ou a mãe  mensalmente, por cada filho; 

d) Ao segurado que conseguiu o emprego primeiro; 

e) A mãe mensalmente porque tem a guarda dos filhos . 

 

 

 

59. Suzane Von Silva de 18 anos de idade, não emancipada , dirigindo por 

uma via pública, atropela e mata intencionalmente seu pai que é segurado 

empregado pelo RGPS. Por esta conduta é julgada e condenada pela 

prática de crime doloso contra a vida , com sentença transitada em 

julgado. Nessa situação: 

a) Suzane , ainda que menor de 21 ( vinte e um anos)  , não emancipada , não 

terá direito a pensão por morte paga pelo INSS. 



b) Suzane , dependente menor de 21 ( vinte e um anos)  ,não emancipada ,terá 

direito a pensão por morte, apesar de ter sido a causadora da morte de seu pai. 

c) Suzane por ser motorista maior de 18 (  dezoito)  anos é emancipada, logo 

não receberá pensão por morte de seu pai. 

d) Suzane receberá a pensão por morte porque praticou um crime culposo 

contra a vida no trânsito. 

e) Suzane não receberá a pensão por morte de seu pai porque  nessas 

circunstâncias fica claro a prática de crime culposo contra a vida que resultou a 

morte do segurado pelo próprio dependente. 

 

 

 

 

60. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Se o segurado demorar mais de 30 dias para dar entrada no requerimento 

administrativo de auxílio doença, ele irá receber o benefício somente a partir da 

data do requerimento. 

b) Marcos segurado empregado pelo RGPS ficou doente em 01/01; a doença 

está durando mais que 15 dias; a partir do 16º dia ele já teria direito de receber 

o auxílio-doença;  

c) Silvia segurada contribuinte individual pelo RGPS demorou mais de 30 dias 

para dar entrada no requerimento administrativo para concessão de auxílio 

doença. Ela irá receber o benefício somente a partir da data do requerimento. 

d) O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos 80% 

por cento dos maiores salários de contribuição, inclusive no caso de 

remuneração variável, ou, se não alcançado o número de doze, a média 

aritmética simples dos salários-de-contribuição   existentes. 

e) Em regra, o segurado só poderá receber auxílio-doença se antes tiver 

cumprido um período de carência de 12 contribuições mensais para o RGPS. 

 

 

 



 

GABARITO 

1 C                                                                                                                                                                                        

2 A                                                                                   

3 E 

4 B 

5 E 

6 A 

7 B 

8 B 

9 A 

10 D 

11 A 

12 B 

13 B 

14 D 

15 A 

16 D 

17 D 

18 B 

18 C 

20 C 

21 D                                                                                          

22 D                                                                                          

23 C                                                                                          

24 A                                                                                            

25 A                                                                                          

26 C                                                                                          



 

27 B                                                                                          

28 C                                                                                          

29 A                                                                                          

30 C                                                                                          

31 E                                                                                          

32 C                                                                                          

33 E                                                                                          

34 C                                                                                          

35 D                                                                                          

36 C                                                                                          

37 E                                                                                          

38 D                                                                                          

39 E                                                                                          

40 B                                                                                          

41 D 

42 B 

43 E                                                                                                                                                                                                                                                                         

44 C 

45 A                                                                                          

46 B 

47 C 

48 D 

49 D 

50 E 

51 D 

52 A 

53 D 



54 A 

55 C 

56 A 

57 E 

58 A 

59 A 

60 D 

 


