
GABARITO CHARLIE: 

1) FALSO, pois o INSS É UMA AUTARQUIA. 
2) FALSO, pois a lei Eloy de Miranda é de  1923. 
3) FALSO. Bismarck era muito mais capital e menos estatal. A proteção do 

berço..etc..era de Beveridge, 

4) FALSO, a lei é a ordinária. 

5) VERDADEIRO. 
6) VERDADEIRO. 

7) FALSO, pois serve ao modelo de benefício definido, como regra. 

8) VERDADEIRO. 

9) VERDADEIRO,  pois contratado a partir de 21.11.1994 é empregado. Devemos 
ficar atentos as diferenças sutis. Apenas para exemplificar, saibam que 
atualmente um cara que trabalhe de “avulso” pode ter em verdade uma relação 
de emprego e ser empregado, mas em prova normalmente se cobra o avulso 
conforme estudado. 

10) FALSO, pois ela é excluída do RGPS e, mais, a filiação como CI jamais será 
volitiva, já que é em sua essência compulsória. 

11) VERDADEIRO, pois será realmente CI e o montante diferenciado em nada 
impedirá, consoante artigo 22 § 14 da lei 8.212/91. 

12) FALSO, pois o núcleo familiar recebe acima de dois mínimos, conforme artigo  
21 da lei 8.212/91. 

13) FALSO, ele será contribuinte individual. 

14) VERDADEIRO. Não se trata de diária, mas de valor indenizatório. 

15) FALSO. É necessário que não seja discriminatório. 

16) FALSO, a natureza destas verbas é remuneratória. 

17) FALSO, embora receba o nome de "adicional" se trata de um verba 
indenizatória ou compensatória, não incidindo contribuição. 

18) VERDADEIRO, pois se trata de expressa disposição contida no artigo 28 da lei 
8.212/91. 

19) FALSO, pois a lei exclui de forma explícita tal valor. Conforme artigo 28 da lei 
8.212/91. 

20) FALSO, pois é exatamente o contrário, a filiação antecede a inscrição.... 

21) FALSO, é o inverso. 1º  empregado e depois CI. 



22) VERDADEIRO, pois o egresso de RPPS poderá, com a CTC emitida por 
aquele ente, contar tempo no RGPS e ter a qualidade de segurado. Nesse caso, a 
qualidade será por 24 meses, sendo cabível o benefício e desnecessitando da 
regra de 1/3.   

23) FALSO, pois contraria o artigo 21 de Lei 8.212/91. 

24) VERDADEIRO, pois contido nas disposições da lei 8.212/91 em seu artigo  28. 

25) FALSO, não há incidência de contribuição. 

26) FALSO, tudo está certo, salvo quanto à aposentadoria por invalidez. 

27) FALSO, não será possível a cumulação, independente do valor somado de 
ambos.   

28) FALSO, não poderá cumular com aposentadoria conforme o artigo  124 da lei 
8.213/91. 

29) VERDADEIRO, pois prevalece a qualidade de segurada relativa à vida como 
empregada. 

30) FALSO, pois sendo filiado a RPPS de país que tem acordo internacional com o 
Brasil, não poderá ser ao mesmo tempo segurado facultativo no Brasil. 

31) VERDADEIRO, pois a carência começa a fluir a partir da primeira contribuição 
em dia, o que não aconteceu nesse caso. 

32) VERDADEIRO, pois não há perda da qualidade de segurado até o evento 
acidentário o qual somente exige incapacidade por mais de 15 dias e qualidade 
de segurado. 

33) VERDADEIRO, pois o segurado manteve a qualidade até o evento acidentário, 
consoante artigo 15 da lei 8.213/91. 

34) VERDADEIRO, embora não possua carência, ele terá direito porque esta 
doença é isenta de carência conforme artigo 151 d alei  8.213/91. 

35) VERDADEIRO, pois a prescrição está impedida de correr, conforme artigo 79 
da lei 8.213/91. 

36) VERDADEIRO, a limitação imposta pela presente lei não faz distinção se o 
benefício é ou não decorrente de acidente de trabalho. 

37) FALSO, pois o benefício assistencial não gera pensão.    

38) VERDADEIRO,  pois o reajustamento é pro rata conforme artigo  41-A da Lei 
8.213/91.  



39) FALSO, agiu de forma errada, pois para receber como aposentado deve a pessoa 
ter sido de filiação que originalmente admitisse o salário-família. 

40) VERDADEIRO, pois o filho de 15 anos já não permite o recebimento de cota. 

41) VERDADEIRO. 

42) FALSO, pois o regulamento em seu artigo 56 § 5º  fala O segurado oriundo de 
regime próprio de previdência social que se filiar ao Regime Geral de 
Previdência Social a partir de 16 de dezembro de 1998 fará jus à aposentadoria 
por tempo de contribuição nos termos desta Subseção, não se lhe aplicando o 
disposto no art. 188.(Incluído pelo Decreto nº 3.265, de 1999) 

43) FALSO, porque inexistirá a aposentadoria. 

44) FALSO, porque a perda da qualidade de segurado não afetará o direito e, nem 
mesmo, obrigará ao cumprimento da regra de 1/3, e isso fica mais que evidente a 
partir da Lei  10.666/03. 

45) FALSO, pois deverá pagar a diferença para 20% sobre o salário-mínimo, mais 
os juros de mora. 

46) VERDADEIRO, ARTIGO  70-B DO RPS... II - aos vinte e nove anos de tempo 
de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, e vinte e 
quatro anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada. 

47) VERDADEIRO. 

48) FALSO. CI NÃO TEM DIREITO AO BENEFÍCIO. 

49) FALSO. 

50) VERDADEIRO. 

51) FALSO. 

52) FALSO, o requisito baixa-renda somente começa em 16.12.1998, na Ec20/98. 

53) FALSO. 
54) VERDADEIRO. 

55) VERDADEIRO. Súmula 47 da TNU... Uma vez reconhecida a incapacidade 
parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do 
segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez. E também é 
entendimento do STJ. 

56) FALSO, pois embora correto o raciocínio, a partir de 60 anos ele não poderia 
fazer a reavaliação, consoante o que dispõe o artigo  101 § 1º da lei 8.213/91 

57) VERDADEIRO, trata-se de entendimento sumulado. 



58) FALSO. 

59) FALSO. 

60) VERDADEIRO, pois somando 55+30+5=90 e não 95 necessários na forma do 
artigo 29-c da lei 8.213/91. 

61) VERDADEIRO. 

62) FALSO. 

63) VERDADEIRO, vale relembrar estes conceitos...Lei 8.213/91, artigo  77, §  
2o  O direito à percepção de cada cota individual cessará: ...     IV -  pelo 
decurso do prazo de recebimento de pensão pelo cônjuge, companheiro ou 
companheira, nos termos do § 5º.    V - para cônjuge ou companheiro:      a) se 
inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da 
deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das 
alíneas “b” e “c”;    b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o 
segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou 
a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito 
do segurado;      c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo 
com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer 
depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) 
anos após o início do casamento ou da união estável:       1) 3 (três) anos, com 
menos de 21 (vinte e um) anos de idade;           2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e 
um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;          3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e 
sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;          4) 15 (quinze) anos, entre 30 
(trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;    5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e 
um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;     6) vitalícia, com 44 (quarenta e 
quatro) ou mais anos de idade.§ 2o-A.  Serão aplicados, conforme o caso, a 
regra contida na alínea “a” ou os prazos previstos na alínea “c”, ambas do 
inciso V do § 2o, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer 
natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do 
recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 
(dois) anos de casamento ou de união estável.   

64) VERDADEIRO, pois há muitas decisões do STJ nesse sentido. 

65) FALSO, pois há evidente agravamento. 

66) FALSO. 

67) FALSO, pois é um novo elemento onde a pessoa deve processar novo pedido. A 
ação proposta no problema contraria o RPS, vejamos: Decreto 3.048/99, Artigo 
347, § 2º  Não é considerado pedido de revisão de decisão indeferitória 
definitiva, mas de novo pedido de benefício, o que vier acompanhado de outros 
documentos além dos já existentes no processo. (Incluído pelo Decreto nº 4.729, 
de 2003)         § 3º  Não terá seqüência eventual pedido de revisão de decisão 



indeferitória definitiva de benefício confirmada pela última instância do 
Conselho de Recursos da Previdência Social, aplicando-se, no caso de 
apresentação de outros documentos, além dos já existentes no processo, o 
disposto no § 2º. (Incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003) 

68) FALSO. 

69) VERDADEIRO. 

70) FALSO, pois embora um amparo compute como renda para o outro requerente, 
o núcleo familiar terá a divisão de dois Amparos por 13 pessoas, o que coloca a 
renda familiar per capita abaixo de ¼ do salário-mínimo nacional. 

 


