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1. Este simulado visa treiná-lo para o concurso que ora se aproxima. Chamo atenção 
que visamos nos aproximar ao máximo do modelo do CESPE-Unb, tendo em vista 
que essa foi a última formatação quando a banca  realizou a prova para Técnico do 
Seguro Social. Respeite o início da prova, pois se no concurso houver atraso você 
será eliminado. 

 
2. As questões totalizam 70 e você tem até 140 minutos para resolvê-la e preencher o 

CARTÃO-RESPOSTA, utilizando-o até o nº 80. Na sequência, comentaremos AS 
MAIS IMPORTANTES QUESTÕES de forma objetiva, centralizando a 
resolução naquele específico tema. Ressalto que fiz esta prova com grau médio de 
dificuldade, com algumas poucas questões mais complexas, porém tudo com 
intuito de treinar você, mas os simulados que se seguirão presenciais ou virtuais 
serão bem mais “puxados”. 

 
3. Tenha em mente que esta é a melhor forma de se preparar para o concurso, 

portanto, seja honesto com você mesmo. Não cole. Respeite o tempo. Não use 
qualquer anotação ou material. Não discuta com a banca. Controle seu emocional e 
seja estratégico na resolução da prova.  

 
4.  Apenas tenha caneta preta transparente sobre a mesa. Não rasure, pois o valor da 

questão será “0” (zero), aplicando-se a mesma penalidade àquele que marcar certo 
e errado no mesmo item. A cada errada contará como  -1 e cada certa como +1.      
Acaso detectemos qualquer impropriedade relevante, ANULAREI a questão, 
atribuindo o ponto a todos. Não disponibilize na internet as questões, nem 
mesmo em grupos fechados, em razão dos direitos autorais. 

 
5. Vamos treinar !!!!! E, ainda que você não vá tão bem, insista, pois quero repetir 

frequentemente estas provas inéditas até o concurso, de modo que ao final de 3 ou 
4 simulados tenhamos varrido todo o conteúdo; assim, na prova REAL você irá 
MUITO BEM. Qualquer semelhança com fatos e pessoas reais é mera 
coincidência. 

 
 
 
       FRASE:  "Descobri que, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu pareço ter" – 
Thomas Jefferson, político. 
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Acerca da origem e evolução da 
Seguridade no Brasil e no mundo, 
marque V (verdadeiro) ou F (falso). 
01) O INSS surge em junho de 1990 a 
partir da fusão do INPS e do IAPAS.  Esta 
mesma empresa pública INSS manteve-se 
com funções tipicamente arrecadatórias até 
a lei 11.457/07 a qual criou a Secretaria  da 
 Receita  Federal  do  
Brasil, órgão da administração direta subor
dinado ao Ministro de Estado da Fazenda, 
descabendo ao INSS as funções de 
arrecadação qualquer que seja a 
contribuição social.  
 
02) É possível a divisão da história da 
Previdência Social no Brasil em fases, 
sendo que a primeira fase deu-se com a Lei 
Eloy de Miranda Chaves em 1924 
prolongando-se até antes da criação do 
Instituto de Aposentadoria e Pensão dos 
Marítimos, IAPM em 1933. A segunda fase 
iniciaria com o Decreto 22.872 de 
29.06.1933, no momento do surgimento do 
IAPM ao qual se seguiram outros institutos 
como o IAPC, IAPI, IAPB, IAPETC e dos 
estivadores em 1939. Sendo que a terceira 
fase deu-se exatamente com o surgimento 
efetivo em 1967 do Instituto Nacional de 
Previdência Social (INPS), vindo até aos 
dias atuais.  
 
03) O sistema de previdência criado por 
Bismarck na Alemanha tem sido 
reconhecido como marco mundial da 
previdência social, enquanto conjunto de 
ações. Ali já se previa uma rede protetiva 
formada pelo Estado com alcance muito 
amplo, de modo que seus beneficiários 
fossem protegidos, contra todo tipo de 
infortúnio,  from de cradle to the grave (do 
berço ao túmulo). 
 
 Acerca dos princípios constitucionais 
atinentes à Seguridade Social e 
considerando as disposições da 
constituição da República Federativa do 
Brasil acerca do tema, julgue as 

assertivas, marcando V (verdadeiro) ou 
F (falso). 
04) O sistema especial de inclusão 
previdenciária materializado com alíquotas 
diferenciadas para contribuintes individuais 
e segurados facultativos,  previsto na norma 
constitucional brasileira, objetivou 
fomentar a inclusão de pessoas no sistema 
contributivo, ou seja, no sistema de 
Previdência Social, trazendo-as para a 
Previdência Social o que tende a afastá-las 
das ações de Assistência Social. 
Necessariamente a efetivação deve ser por 
Lei Complementar.  
 
05) Competência residual para efetivação 
de contribuição previdenciária exige lei 
complementar a qual será suficiente para 
instituir outras fontes destinadas a garantir 
a manutenção ou expansão da Seguridade 
Social.  O STF já sedimentou o 
entendimento de que tal lei pode ter base de 
cálculo e/ou alíquota dos impostos já 
discriminados na CF/88.  
 
06) A seguridade social rege-se pelo 
princípio constitucional da contrapartida, 
segundo o qual nenhum benefício poderá 
ser criado sem a correspondente fonte de 
custeio total.  
 
07) O princípio da solidariedade social 
serve de fundamento ao regime de 
financiamento  da  repartição simples o 
qual normalmente se vincula ao modelo de 
contribuição definida.  
 
Em cada um dos itens subseqüentes, é 
apresentada uma situação hipotética 
acerca da identificação dos segurados da 
previdência social, seguida de uma 
assertiva a ser julgada, marcando V 
(verdadeiro) ou F (falso). 
08) Jennyfer, 32 anos, cidadã americana e 
regularizada no Brasil, está  domiciliada no 
Rio de Janeiro e foi contratada pela 
empresa de construção Civil FTD, empresa 
constituída sob as leis brasileiras e que tem 
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sede e administração no País,  para 
trabalhar na Áustria, em sua sucursal. 
Jennifer é, portanto, empregada.  
 
09) Ferdinando é escrevente e foi 
originalmente contratado por titular de 
serviço notarial em 29  de novembro de 
1999. A natureza do labor que exerce e a 
data de sua contratação o qualifica como 
empregado.  
 
 10) Litriane presta serviço no Brasil a 
missão diplomática de Uganda e optou por 
filiar-se àquele país em razão das condições 
apresentadas pela sua legislação 
previdenciária. Mas temendo o futuro ela 
também resolveu ser segurada contribuinte 
individual, por ato volitivo. Não há nada 
que impeça Litriane de filiar-se ao RGPS.  
 
11) Um ministro de confissão religiosa que 
receba  valores pagos de forma e em 
montante diferenciado, em pecúnia a título 
de ajuda de custo, faz que fique 
caracterizada a sua filiação como 
contribuinte individual.  
 
12) Maria Mariah trabalha exclusivamente 
em atividades do lar. Quando procurou o 
programa bolsa-família e inscreveu-se no 
CADÚNICO,  declarando não possuir 
renda própria. Na sua casa, vivem ela e seu 
marido Arlindo e seu filho, solteiro, 
Marlindo de 32 anos de idade.  O filho e 
marido trabalham e juntos recebem três 
salários-mínimos, sendo que o marido 
recebe dois dos três "mínimos". Maria 
Mariah poderá inscrever-se como segurada 
facultativa, pagando 5% sobre o salário-
mínimo nacional.  
 
13) Marcelo, 42 anos, brasileiro nato, 
natural de Crato no Ceará, resolveu mudar 
de país e foi trabalhar no Tribunal 
Internacional de Justiça em Haia na 
Holanda, órgão  da ONU, sendo que o  
Brasil é membro efetivo. Marcelo está 
domiciliado em Haia e seu contrato foi 
estabelecido diretamente com o TIJ. 
Marcelo não está vinculado a qualquer 

regime de previdência. Ele poderá figurar 
para previdência social brasileira como 
segurado facultativo.  
 
Em cada um dos itens subseqüentes, é 
apresentada uma situação hipotética que 
trata do custeio, seguida de uma 
assertiva a ser julgada, marcando V 
(verdadeiro) ou F (falso), marcando V 
(verdadeiro) ou F (falso). 
14) A empresa em que Mariângela trabalha 
paga a ela por mês R$ 700,00 referentes ao 
combustível utilizado para efetivar as 
vendas que faz com veículo próprio. A sua 
remuneração mensal é fixa e equivale a R$ 
1.000,00. Nessa situação, não incide 
contribuição previdenciária sobre o valor de 
R$ 700,00 recebido mensalmente.  
 
15) Não incide contribuição previdenciária 
sobre o valor relativo à assistência prestada 
por serviço médico ou odontológico, 
próprio da empresa ou por ela conveniado, 
inclusive o reembolso de despesas com 
medicamentos, óculos, aparelhos 
ortopédicos, despesas médico-hospitalares 
e outras similares, ainda que a cobertura 
não abranja a totalidade dos empregados e 
dirigentes da empresa.  
 
16) André trabalha em turnos numa fábrica 
de telhas de argila e recebe adicionais todas 
os meses, quais sejam:  noturno, de 
periculosidade e horas extras.  Neste caso, 
por constituírem verbas de natureza 
indenizatória não se sujeitam à incidência 
de contribuição previdenciária.  
 
17) José Dirbeu é aeronauta e recebe um 
adicional de 25 % do salário recebido na 
sua base, isto porque foi submetido a uma 
transferência provisória, deslocando-se 
desta mesma base por período de cento e 
vinte dias para prestação de serviços 
temporários, porém sem mudança de 
domicílio. Neste caso, incide contribuição 
sobre o referido acréscimo.  
 
18) João Silva foi dispensado sem justa 
causa quando da vigência de um contrato 
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de trabalho temporário. O contrato duraria 
de janeiro a dezembro e, exatamente no 
meio do contrato, foi dispensado.  A 
empresa, entre outras rubricas, pagou-lhe a 
título de indenização, e por metade, a 
remuneração a que teria direito até o termo 
final do contrato. Nesse sentido, não haverá 
contribuição sobre a parcela paga.  
 
19) Antônio José era empregado da 
empresa CANOA FURADA SA, quando 
foi demitido sem justa causa em 
20.10.2015. Faltavam 10 dias para a 
correção salarial relativa à sua categoria 
profissional. Nesse caso, na demissão, ele 
terá direito a um adicional equivalente ao 
seu  salário mensal, seja ele optante ou não 
pelo Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS. Embora se trate de 
indenização, há incidência de contribuição 
previdenciária sobre o referido valor.  
 
Em cada um dos itens que se seguem, é 
apresentada uma situação hipotética 
envolvendo a qualidade de segurado, 
filiação e inscrição, seguida de uma 
assertiva a ser julgada, marcando V 
(verdadeiro) ou F (falso). 
20) A inscrição antecede a filiação para o 
segurado obrigatório, segundo 
entendimento doutrinário majoritário, como 
regra geral.  
 
21) João Desidério, 50 anos, é servidor da 
prefeitura da cidade de “Fica com Deus”, 
ocupando exclusivamente cargo em 
comissão, sem qualquer vinculação com 
outro RPPS. Nos finais de semana, exerce a 
atividade de vendedor ambulante, sempre 
de forma eventual e remunerada. João 
Desidério tem dupla filiação, isto é, como 
contribuinte individual e empregado, 
respectivamente.  
 
22) Demétrio trabalhou 20 anos na Polícia 
Civil do RJ e foi demitido após ampla 
defesa e comprovada irregularidade. O seu 
desligamento se deu em 15.04.2010. Em 05 
de maio de 2012, empregou-se na empresa 
CAMPOS LITLEBOY S.A.. No dia 15 de 

julho de 2012, padeceu com uma gastrite 
grave que o levou a uma cirurgia, devendo 
afastá-lo do trabalho por 5 meses. Nesse 
caso, ele poderá acessar o auxílio-doença 
pelo INSS.  
 
Em cada um dos itens seguintes, 
apresenta-se uma situação hipotética 
referente à aplicação do conceito de 
salário-de-contribuição e salário de 
benefício, seguida de uma assertiva a ser 
julgada, marcando V (verdadeiro) ou F 
(falso). 
23) No contexto jurídico atual, é possível 
um segurado facultativo sofrer a incidência 
sobre as alíquotas de 20% ou 11% do valor 
por ele declarado entre o salário-mínimo 
nacional e o teto da previdência social e 5% 
sobre o salário-mínimo nacional.  Sendo, 
neste último caso, obrigatória a base 
cálculo equivalente ao salário-mínimo, sob 
pena de desconfiguração do tipo de 
tributação.  
 
24) Joelzinho sempre trabalhou com afinco. 
Como empregado que era, laborava de “Sol 
a Sol” sem reclamar já fazia 20 anos. Certo 
dia, os colegas de trabalham simularam um 
furto e a culpa recaiu sobre Joelzinho o 
qual fora demitido por justa causa. Depois 
de uma longa batalha judicial, e provada a 
iniqüidade dos colegas de trabalho, 
Joelzinho foi contemplado com o direito de 
reintegrar-se à empresa. Nesse caso, o juiz 
entendeu que a reintegração era 
desaconselhável, dado o grau de 
incompatibilidade resultante do dissídio. 
Assim, a justiça laboral determinou, entre 
outros aspectos, a conversão do direito de 
reintegrar-se em indenização equivalente ao 
de uma demissão injusta, a qual seria paga 
em dobro. Nesse caso, sobre a indenização  
não incidirá contribuição.  
 
25) A CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho) prevê que o pagamento das 
parcelas constantes do instrumento de 
rescisão deverá ser efetuado até o primeiro 
dia útil imediato ao término do contrato; 
ou até o décimo dia, contado da data da 
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notificação da demissão, quando da 
ausência do aviso prévio, indenização do 
mesmo ou dispensa de seu cumprimento. 
Ocorre que, se houver atraso, o empregador 
pagará uma multa a favor do empregado, 
em valor equivalente ao seu salário, 
devidamente corrigido monetariamente. A 
multa tem natureza punitiva para a empresa 
e compensatória para o empregado. Sendo 
assim, há incidência da contribuição 
previdenciária sobre o referido valor da 
multa.  
 
26) No cenário atual, podemos afirmar que 
a aposentadoria por tempo de contribuição 
integral de pessoa não portadora de 
deficiência e a aposentadoria do professor 
de educação básica poderão ter a aplicação 
do fator previdenciário facultativa. De 
outro lado, necessariamente será facultativa 
a aplicação do fator previdenciário nas 
aposentadorias por idade, seja comum ou 
de pessoa portadora de deficiência, e 
também nas aposentadorias por tempo de 
contribuição de pessoa portadora de 
deficiência. Mais ainda, na aposentadoria 
por tempo de contribuição proporcional 
sempre será aplicado o fator previdenciário, 
assim como na aposentadoria por invalidez.  
 
Em cada um dos itens subseqüentes, é 
apresentada uma situação hipotética que 
trata de cumulação de benefícios e outros 
temas relacionados aos demais 
benefícios, seguida de uma assertiva a ser 
julgada, marcando V (verdadeiro) ou F 
(falso). 
27) A cumulação de auxílio-doença com 
auxílio-acidente é possível, desde que de 
causas distintas. Sobrevindo nova seqüela 
com implicação na força laborativa, 
decorrente do novo auxílio-doença, não 
será possível a cumulação de dois auxílios-
acidentes se somados ultrapassarem o teto 
da Previdência Social.  
 
28) Simão Silva aposentou-se por idade, 
perfazendo os requisitos inerentes a esta 
espécie de prestação. Ocorre que nos dois 
anos posteriores à aposentadoria pagou 

como contribuinte individual regularmente 
e sofreu um acidente, num final de semana, 
que o afastaria por 6 meses de qualquer 
atividade. Não há óbice para o recebimento 
de um auxílio-doença.  
 
29) Maria, após 15 anos de empresa, foi 
demitida sem justa causa e recebeu o 
seguro-desemprego. Ao final do primeiro 
ano de desemprego pagou dois meses como 
segurado facultativo. Exatamente três anos 
após a demissão, nasceu seu primeiro filho, 
Anselminho.  O INSS negou o salário-
maternidade, sob o pálio de que lhe falta 
requisito fundamental, pois seu estado atual 
exige carência e qualidade de segurada. 
Tendo em vista o regulamento da 
previdência social e o entendimento atual 
do tema, agiu incorretamente o INSS.  
 
30) Marcelo, 35 anos, sem vinculação a 
qualquer RPPS nacional,  resolveu 
trabalhar no exterior e foi agraciado com 
um emprego em Portugal. Mesmo filiado 
ao sistema previdenciário local, resolveu 
fazer uma inscrição como facultativo e 
pagar no Brasil. Podemos afirmar que não 
há impedimento para tal ação por parte de 
Marcelo.  
 
Com relação a período de carência, 
julgue os itens a seguir, marcando V 
(verdadeiro) ou F (falso). 
31) Antônio Alberto teve a sua condição de 
contribuinte individual reconhecida desde 
janeiro de 2013, muito embora somente 
tenha feito a inscrição e pago em dia a 
partir de fevereiro de 2015. O referido 
reconhecimento de filiação ocorreu via 
regular processo de retroação de inscrição, 
tendo em vista provas documentais de 
época, no qual convocado a pagar os 
valores de janeiro 2013 a janeiro de 2015 o 
fez de imediato, pagando com os 
acréscimos legais. O período de janeiro 
2013 e janeiro de 2015 será computado 
para todos os efeitos, salvo para efeito de 
carência. 
  



 
 

Profº Marcelo Rodrigues                                                         SIMULADO CHARLIE                                        

32) Caio José, contribuinte individual, 
pagou de janeiro de 2001 a maio de 2004, 
sendo a primeira contribuição em dia a 
relativa à competência novembro de 2003. 
Caio José voltou a pagar em outubro de 
2004 e o fez até janeiro de 2015, porém 
todas as competências foram pagas em 
atraso. Em fevereiro de 2015, sofreu um 
acidente de motocicleta o impossibilitou de 
trabalhar em sua atividade habitual por 120 
dias. Neste caso, não há impedimento para 
que o segurado receba um auxílio-doença.  
 
33) Jonas foi acometido de uma doença de 
segregação compulsória em janeiro de 
2005, mas como somente tinha dois meses 
de trabalho em toda sua vida, que durou de 
junho a julho de 2004, e a doença exigia 
carência, ele não pôde usufruir de um 
auxílio-doença. Ocorre que a doença o 
segregou da sociedade até janeiro de 2014. 
Em fevereiro de 2015, sofreu grave 
acidente quando estava atravessando 
avenida movimentada em Campos dos 
Goytacazes - RJ, o que implicou o 
afastamento de qualquer atividade por 10 
meses. Neste caso, não foi prejudicado o 
direito a um auxílio-doença, em razão da 
perda da qualidade de segurado.  
 
34) Cirino inscreveu-se como segurado 
facultativo em setembro de 2014, e, como 
pagaria sobre o salário-mínimo nacional, 
resolveu optar pela contribuição trimestral, 
pagando julho, agosto e setembro. Dali em 
diante, sempre o fez regularmente. Em 
janeiro de 2015, adoeceu com nefropatia 
grave e precisou afastar-se de suas 
atividades por 6 meses. Não há, portanto, 
impedimento para fruição de um auxílio-
doença.  
 
É apresentada, em cada um dos itens que 
se seguem, uma situação hipotética 
relacionada qualidade de dependente, 
reajustamento de benefícios e temas 
correlatos, seguida de uma assertiva a 
ser julgada, marcando V (verdadeiro) ou 
F (falso). 

35) Miguel tem 9 anos de idade e seu pai, 
Rômulo, faleceu em 20/5/2014. Maria, sua 
mãe, solicitou o pagamento da pensão por 
morte para Miguel em 12/12/2015. Nessa 
situação, o benefício será devido desde a 
data do óbito do pai.  
 
36) Pâmela, 27 anos,  atualmente 
empregada da empresa GREENEYES S.A., 
passou mal e teve de afastar-se por doença 
profissional em decorrência de fortes dores 
no braço direito. O INSS concedeu o seu 
auxílio-doença no valor de R$ 2.157,30, 
limitando à média do último um ano de 
trabalho na referida empresa, pois o valor 
real do benefício seria de R$ 3.420,00. 
Neste caso, agiu de acordo com a lei a 
autarquia previdenciária, pois a limitação é 
expressamente permitida, ainda que trate de 
acidente de trabalho.  
 
37) Érica e Renata são irmãs com 20 e 23 
anos, respectivamente, sendo que Érica é 
estudante universitária desde a idade de 18 
anos. Renata casou aos 20 anos e, seis 
meses após o casamento, separou-se, 
estando atualmente divorciada e sem 
qualquer relacionamento afetivo. Momento 
em que falece o pai delas que recebia um 
amparo ao idoso e vivia com a esposa, 
Maria. A pensão concedida terá na sua 
titularidade Érica e Maria, dividindo-a em 
partes iguais.  
 
38) Mário aposentou-se regularmente por 
tempo de contribuição em abril de 2011. 
Em janeiro de 2012, Mário foi contemplado 
com o reajuste de  7,23 %, índice total de 
reajuste para os benefícios em geral, 
correspondente ao fixado em portaria 
interministerial e fundado no INPC. Mário, 
descontente com o valor, entra com pedido 
de aumento do percentual de modo a 
refletir a inflação pelo IGP-DA, mas não 
obtém sucesso. A autarquia previdenciária 
ao rever, em vez de manter o mesmo 
índice, abaixou para um valor inferior a 
7,23 %. Agiu corretamente o INSS.  
 



 
 

Profº Marcelo Rodrigues                                                         SIMULADO CHARLIE                                        

Julgue a assertiva que se segue a cada 
uma das situações hipotéticas referentes 
ao salário-família apresentadas em cada 
um dos itens subseqüentes, marcando V 
(verdadeiro) ou F (falso). 
39) Mariana, que sempre foi segurada 
facultativa, é aposentada por tempo de 
contribuição, recebendo o salário-mínimo 
nacional, e tem sobre a sua 
responsabilidade um menor tutelado de 17 
anos de idade. Ele depende 
economicamente dela e nasceu com doença 
congênita que o tornou inválido. Em agosto 
de 2015, ela completou a idade de 60 anos. 
Pleiteou e lhe foi concedido pelo INSS o 
salário-família. Tendo em vista a 
normatização vigente, agiu corretamente o 
INSS.  
 
40) Jolimar é empregado há dois meses e 
recebe o salário-mínimo nacional, o que o 
coloca na condição de baixa-renda.  Ele 
tem dois filhos de 11 e 15 anos, ambos com 
vacinação obrigatória e frequencia escolar 
em dia. Sua esposa Bruna, mãe dos dois 
adolescentes, também é empregada e ganha 
o equivalente ao teto do INSS.  Neste caso, 
o salário-família será pago exclusivamente 
a Jolimar e em uma única cota.  
 
Em cada um dos itens subseqüentes, é 
apresentada uma situação hipotética a 
respeito da aposentadoria por tempo de 
contribuição e por idade, crimes e temas 
afetos aos benefícios, seguida de uma 
assertiva a ser julgada, marcando V 
(verdadeiro) ou F (falso). 
41) Mariana Silva é trabalhadora segurada 
especial e sofreu um acidente por 
imprudência de companheiro de trabalho, 
vindo a fraturar ambas as pernas. Depois de 
longo tempo recebendo auxílio-doença no 
INSS, a perícia concluiu que ela tinha 
seqüela definitiva, mas poderia 
desempenhar a atividade que exercia à 
época do acidente, porém com maior 
esforço, isso após o longo processo de 
reabilitação profissional. Neste caso, ela 
retornará a função e ser-lhe-á deferido um 
auxílio-acidente que cessará com a sua 

morte ou com a concessão de 
aposentadoria.  
Miriam foi servidora federal durante 20 
anos, quando foi demitida a bem do 
serviço público em 05.10.1998. A 
Administração Púbica deu-lhe uma 
certidão de tempo de contribuição 
integral. No dia 29.11.1999, conseguiu 
um novo emprego numa loja da roupas 
de sua cidade natal. Atualmente, conta 
com 55 anos de idade e, entre empregos e 
desempregos, possui o total de 28 anos de 
tempo de contribuição.  
42)Miriam terá direito à aposentadoria por 
tempo de contribuição proporcional.  
 
43) O valor da aposentadoria será 
equivalente a 75% do salário-de-benefício.. 
 
44) Zeruel contribuiu dos anos 90 até 2002, 
como contribuinte individual,  totalizando 
156 competências regularmente pagas. 
Depois, voltou a contribuir em dia e sem 
quebra de continuidade, como contribuinte 
individual, desde 01.01.2014. Em abril de 
2016, completou 65 anos. Neste caso, ele 
não terá direito à aposentadoria por idade, 
pois perdida a qualidade de segurado 
deveria contribuir com um terço de 180 
meses, a partir da nova filiação, para 
computar o período anterior para efeito de 
carência.  
 
45) Joana sempre foi do lar e contribuía 
com alíquota normal de 20% até completar 
25 anos de contribuição em dezembro 
2009. De janeiro de 2010 em diante, pagou 
continuamente como segurada facultativa 
em percentual de 11% do salário-mínimo 
nacional, após verificar o cumprimento dos 
requisitos legais para esse modelo 
contributivo. Não há impedimento para que 
em março de 2015 Joana aposente-se por 
tempo de contribuição.  
 
46) Antônio Silva, 52 anos de idade, 
trabalhou 15 anos como pessoa portadora 
de deficiência na empresa SAUDADE 
Ltda. Depois trabalhou mais 14 anos na 
empresa DEVOCÊ S.A. Em ambas  
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empresas, laborava como deficiente grau 
moderado. Não há impedimento para que 
lhe seja concedida aposentadoria por tempo 
de contribuição na condição de pessoa 
deficiente.  
 
47) Érica trabalhou muitos anos na empresa 
“Sono Turbado S.A.”; lá pelos idos de 
outubro de 2003, nasceu seu primeiro filho, 
Osvaldo. À época a empresa recolheu os 
dados relativos ao nascimento da criança, 
notadamente a certidão de nascimento, não 
pagou o salário-maternidade de Érica, mas 
reembolsou do INSS os valores 
equivalentes, como se tivesse pagado 
regularmente o benefício. Na presente 
hipótese, o responsável cometeu, em tese, 
crime de apropriação indébita 
previdenciária. 
 
Em cada um dos próximos itens, é 
apresentada uma situação hipotética a 
respeito do auxílio-acidente e da 
contagem recíproca, seguida de uma 
assertiva a ser julgada, marcando V 
(verdadeiro) ou F (falso). 
48) Diva, feirante, após ter sofrido grave 
acidente enquanto limpava a vidraça de sua 
casa, recebeu auxílio-doença por onze 
meses. Depois desse período, foi 
comprovadamente constatado que ela não 
poderia mais exercer a mesma atividade, 
porém poderia exercer outra após o 
processo de reabilitação profissional, tudo 
decorrente da seqüela do acidente. Nessa 
situação, Diva terá direito ao auxílio-
acidente, pois preenche os requisitos para a 
esta prestação indenizatória que lhe será 
paga mesmo que mude de atividade e por 
toda vida, salvo como regra, se aposentar-
se.   
 
49) A perda da audição, em qualquer grau, 
poderá proporcionar a concessão do 
auxílio-acidente, quando, independente do 
reconhecimento de causalidade entre o 
trabalho e a doença, resultar, 
comprovadamente, na redução ou perda da 
capacidade para o trabalho que empregado 
habitualmente exercia.  

 
50) A cumulação de auxílio-doença com 
auxílio-acidente é possível, desde que 
provenientes de causas distintas. 
Sobrevindo nova seqüela com implicação 
na força laborativa, decorrente do novo 
auxílio-doença, não será possível a 
cumulação de dois auxílios-acidentes, 
devendo escolher o mais benéfico.  
 
Em cada um dos itens seguintes, é 
apresentada uma situação hipotética 
acerca do auxílio-reclusão, seguida de 
uma assertiva a ser julgada, marcando V 
(verdadeiro) ou F (falso). 
51) Evaldo foi preso quando praticava um 
crime contra o sistema financeiro nacional. 
No mês de sua prisão, seu salário mensal 
como empregado ultrapassava o teto do 
INSS. Embora tivesse esposa e dois filhos 
de 8 e 10 anos, eles não receberam o 
auxílio-reclusão. Progredindo no regime 
prisional, foi  para o regime semiaberto. 
Dez anos após o início do regime 
semiaberto, ele obteve a sua soltura, e 
quando procurava emprego 13 meses após 
a liberdade, no centro de uma grande 
metrópole, levou dois tiros de um antigo 
desafeto, vindo a falecer. Nesse caso, a 
pensão será deferida, porém ficará limitada 
no valor da baixa–renda vigente no 
momento da morte de Evaldo.  
 
52) José fora preso em regime fechado em 
14.12.1998 por triplo homicídio e extorsão 
mediante sequestro, mantendo-se preso até 
os dias atuais, porém em regime semi-
aberto. Na época, ele trabalhava como 
contribuinte individual e ganhava o teto da 
previdência social, convivendo com sua 
esposa Viviane.  Em 16.03.2016, Viviane 
dirigiu-se à agência do INSS e pediu o 
auxílio-reclusão, demonstrando a sua 
condição de esposa e o regime prisional de 
José. Neste sentido, haverá impedimento 
para que Viviane tenha deferido o 
benefício.  
 
Em cada um dos itens seguintes, é 
apresentada uma situação hipotética 
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acerca do salário-maternidade, seguida 
de uma assertiva a ser julgada, 
marcando V (verdadeiro) ou F (falso). 
53) Maria tem dois vínculos de emprego e 
ainda é contribuinte individual, pois faz 
bolos caseiros nas horas vagas e os vende a 
uma rede de compradores pessoas-físicas. 
Neste caso, preenchidos os demais 
requisitos da lei, Maria pode receber 3 
salários-maternidade, salvo se a soma de 
ambos ultrapassar o teto do INSS. 
 
54) Alice era empregada e, 60 dias depois 
do nascimento de seu filho, veio a falecer, 
óbito ocorrido em 16.05.2015. Seu marido, 
empregado desde 2010, solicitou o salário-
maternidade e a pensão por morte ao INSS 
em 30.05.2015, sendo ambos deferidos pelo 
INSS. Neste exemplo, agiu legalmente o 
INSS ao conceder os benefícios e se trata 
de acumulação válida.  
 
Em cada um dos itens que se seguem, 
apresenta-se uma situação hipotética 
relacionada à aposentadoria por 
invalidez, seguida de uma assertiva a ser 
julgada, marcando V (verdadeiro) ou F 
(falso). 
55) Consoante a jurisprudência do STJ, a 
concessão da aposentadoria por invalidez 
deve considerar, além dos elementos 
previstos na lei, os aspectos 
socioeconômicos, profissionais e culturais 
do segurado, ainda que se o laudo pericial 
concluir pela sua incapacidade parcial para 
o trabalho.  
 
56) Gumercindo, 62 anos, é aposentado por 
invalidez desde janeiro de 2010. Chamado 
para exame pericial bienal em janeiro de 
2016, foi constatada a sua alta recuperando-
se total para atividade laboral. Neste caso, 
ele ainda receberá a aposentadoria por ano 
e meio, sendo seu valor gradativamente 
diminuído. Nesse intervalo de ano e meio, 
ele poderá exercer atividade remunerada 
não devendo, portanto, a sua aposentadoria 
ser cessada em razão do retorno à atividade.  
 

57) A renda mensal inicial (RMI) alusiva 
ao benefício de aposentadoria por invalidez 
precedido de auxílio-doença será apurada 
na  forma do art. 36, § 7º, do Decreto n. 
3.048/1999, observando-se, porém, os 
critérios previstos no art. 29, § 5º, da Lei n. 
8.213/1991, quando intercalados períodos 
de afastamento e de atividade laboral.  
 
Em cada um dos itens que se seguem, é 
apresentada uma situação hipotética 
acerca da aposentadoria especial e 
aposentadoria da pessoa portadora de 
deficiência, seguida de uma assertiva a 
ser julgada, marcando V (verdadeiro) ou 
F (falso). 
58) Roberval deseja aposentar-se por tempo 
de contribuição, para tal apresentou carteira 
de trabalho com um vínculo de janeiro de 
1980 a janeiro de 1990, como motorista de 
coletivo. Depois, demonstrou outra filiação 
como contribuinte individual, regular, de 
fevereiro de 1995 a fevereiro de 2016, 
totalizando 21 anos. Relativo ao período de 
motorista de coletivo, em tese, é possível 
converter em tempo comum multiplicando 
por 1,4.   Porém, o formulário apresentado 
para comprovar o tempo especial não citava 
que era trabalho permanente. Assim, apesar 
da função de motorista, não será possível 
nem na via administrativa do INSS a 
obtenção de uma aposentadoria integral por 
tempo de contribuição, porém será possível 
na via judicial.  
 
59) Renato trabalhou como vigilante 
durante 25 anos. Ao solicitar a 
aposentadoria especial, teve seu pedido 
negado, sob a argumentação de que a 
norma de época apenas contemplava o 
guarda e o vigia, mas não o vigilante e que 
enquadrar tal função equivale a criar 
benefício por analogia. Agiu em 
consonância com a jurisprudência 
majoritária o INSS, pois se tem pacificado 
o entendimento de que a atividade de 
vigilante se enquadra como especial, 
equiparando-se à de guarda, elencada no 
item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 
53.831/64.  
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60) Gilberto sempre trabalhou como 
professor, empregado em diversas escolas, 
em funções de magistério no ensino 
fundamental. Em fevereiro de 2016, ele 
possuía 55 anos de idade e 30 anos de 
magistério comprovados. Gilberto terá 
direito à aposentadoria por tempo de 
contribuição na condição de professor, 
porém a aplicação do fator previdenciário 
será obrigatória. 
 
Em cada um dos itens seguintes, é 
apresentada uma situação hipotética 
relacionada à pensão por morte, seguida 
de uma assertiva a ser julgada, 
marcando V (verdadeiro) ou F (falso). 
61) Pedro José, com 16 anos de idade na 
data do óbito do pai, deseja requerer a 
pensão por morte de seu pai Adamastor que 
era empregado e veio a falecer em 
05.12.2015 e não deixou nenhum outro 
dependente previdenciário. Nesse caso, 
Pedro José pode tanto requer quanto 
receber a pensão por morte, pois tem idade 
suficiente para firmar recibo frente ao 
INSS.   
 
62) Antônio Alberto, casado com Elaine 
Rodrigues, tem cinco filhos e é empregado. 
Entre os filhos, Maria Lorraine de 30 anos 
que é inválida desde os 20 anos, Paula 
Katelaine de 5 anos de idade de outro 
relacionamento de Antônio Alberto, Elaine 
Costa de 19 anos e empregada em 
multinacional como secretária, Lívia de 18 
anos e 11 meses recém formada em 
Farmácia e Regina de 32 anos e divorciada, 
esta última inválida desde os 17 anos.  
Numa possível morte de Antônio, somente 
poderão concorrer à pensão por morte: 
Elaine Rodrigues, Paula Katelaine e Lívia.  
 
63) Sayonara,  45 anos de idade,  era 
companheira de Habib fazia 23 meses 
quando ele morreu por acidente com o 
automóvel da família. Habib somente 
resolveu ser contribuinte facultativo, face 
seu eterno desemprego, quando passou a 
conviver de forma pública, contínua e 

duradoura com Sayonara. Ele pagou 17 
meses sem atraso até a sua morte. Ocorre 
que a possível pensão da companheira 
acaso concedida durará vitaliciamente.  
 
64) Tendo por fundamento consolidada 
jurisprudência, pode-se afirmar que a 
comprovação de união estável para efeito 
de concessão de pensão por morte 
prescinde de início de prova material.  
 
Com relação ao auxílio-doença, julgue os 
próximos itens, marcando V (verdadeiro) 
ou F (falso). 
65) João Dagoberto, 45 anos, músico 
profissional, detectou em 15.06.2013 a 
presença do Vírus HIV em seu sangue 
durante exames de rotina. Em 10.02. 2015,  
sentiu-se muito mal e foi internado com 
uma infecção oportunista, pois a sua 
imunidade estava baixa. Porém, logo se 
recuperou e iniciou em junho de 2015 o 
regular pagamento como contribuinte 
individual, vindo mais uma vez a adoecer 
em novembro de 2015, sendo que desta vez 
ao submeter-se à perícia do INSS ele foi 
considerado inválido, dada a gravidade de 
seu estado de saúde. O INSS indeferiu o 
seu benefício,  mesmo sendo considerado 
inválido, sob a alegação de doença pré-
existente. Agiu corretamente a autarquia.  
 
Três trabalhadores de uma mesma 
empresa, respectivamente, André, Bruno 
e Carla foram acometidos dos seguintes 
males, neoplasia maligna de fígado, 
tuberculose ativa e tendinite na mão 
esquerda. André, agente administrativo, 
tinha 5 meses de trabalho; Bruno, 
operador de caixa,  2 anos de empresa e 
Carla, vigilante noturna, 12 meses. 
Todos foram afastados do trabalho e 
encaminhados para o INSS, depois de 
cumprido os 15 dias iniciais. Responda . 
 
66. André, Bruno e Carla são isentos de 
carência, podendo imediatamente receber 
auxílio-doença.  
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Em cada um dos itens subseqüentes, é 
apresentada uma situação hipotética a 
respeito dos benefícios assistenciais e 
previdenciários e custeio, seguida de uma 
assertiva a ser julgada, marcando V 
(verdadeiro) ou F (falso). 
67) João Juliet solicitou em 11.05.2010 
uma pensão por morte na APS Poço Fundo. 
Ocorre que na época restaram 
demonstradas a sua qualidade de 
companheiro de Maria Herme Nêutica e a 
morte em 01.05.2010 dessa companheira, 
por atestado de óbito fidedigno. Porém, ela 
havia perdido a sua qualidade de segurada, 
segundo a conclusão do INSS. Recorreu ao 
CRPS. Na primeira instância, na Junta de 
Recursos da Previdência Social, não foi 
feliz, perdendo também apesar de seus 
muitos protestos. Recorreu à Câmara de 
Julgamento e também foi indeferido o seu 
pedido. Decorridos 2 anos, impetrou um 
pedido de revisão da decisão indeferitória, 
nos moldes do regulamento da Previdência 
Social, pois encontrou na sua casa um carnê  
de segurada facultativa que Maria Herme 
Nêutica havia pago regularmente nos 5 
meses que antecederam a sua morte, porém 
com um pequeno erro de grafia que 
impedia sua visualização nos sistemas da 
autarquia previdenciária. Neste caso, ante o 
verossímil novo elemento, deve a Câmara 
de Julgamento deferir o pedido.  
 
68) George se constituiu como um produtor 
rural pessoa física. Como tal, tem vinte 
empregados fixos. Neste caso, à luz da 
norma vigente, George tem duas obrigações 
tributárias principais, uma incidente sobre 
venda, consignação ou comercialização da 
produção rural e outra como contribuinte 
individual. A primeira é substitutiva à 

contribuição sobre a “folha de salários” de 
seus empregados permanentes, mas a 
segunda é pessoal. Esta dupla obrigação foi 
tida, pela corte constitucional brasileira, 
como não contrária à carta magna.  
 
69) As ações governamentais na área da 
assistência social serão realizadas com 
recursos do orçamento da seguridade 
social, além de outras fontes e o texto 
constitucional prevê, com eficácia limitada, 
a garantia de um salário mínimo de 
benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover à própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua 
família. O Supremo Tribunal Federal já 
decidiu que o critério de miserabilidade 
previsto em lei a ensejar tal prestação é 
apenas um indicativo objetivo, o qual não 
exclui a possibilidade de verificação da 
hipossuficiência econômica dos postulantes 
do benefício assistencial de prestação 
continuada, relativizando a rigidez 
numérica do texto infraconstitucional.  
 
70) Num mesmo núcleo familiar, sob o 
mesmo teto, moram pai e mãe e 11 filhos, 
todos solteiros. Todo núcleo familiar não 
tem renda. Dois dos irmãos são deficientes 
graves desde a infância. Ao requerem, cada 
qual um amparo ao deficiente, somente um 
será deferido pelo INSS, pois, sob o mesmo 
teto, só são possíveis dois amparos ao 
idoso, isso em razão do estatuto do idoso.  
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FIM 
 

 
....Se você chegou até aqui, é porque és forte. Cada pessoa que passa em nova vida deixa  

um pouco de si nela. Abraços. Marcelo Rodrigues.... 


