
DEGRAU CULTURAL | INSS – Aplicação: MARÇO/2016

Degrau Cultural 1

Ajudando a transformar sonhos em realidade

Agora é com você.
Desejamos sucesso!

Simulado
INSS
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• Cada item das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um
deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas/Texto Definitivo, para cada item: o campo designado com o código C, caso
julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a marcação
de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a Folha de
Respostas/Texto Definitivo, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
• Nos itens constituídos pela estrutura SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: ... seguida de ASSERTIVA: ..., os dados apresentados como
situação hipotética devem ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas
poderão ser utilizados para anotações, rascunhos etc.
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CONHECIMENTCONHECIMENTCONHECIMENTCONHECIMENTCONHECIMENTOS BÁSICOSOS BÁSICOSOS BÁSICOSOS BÁSICOSOS BÁSICOS

A Previdência Social no Brasil possui mais de 100 anos de história. A primeira legislação
pertinente ao tema é datada de 1888, quando foi regulamentado o direito à aposentadoria para
empregados dos Correios.

O fato considerado como ponto de partida da Previdência Social propriamente dita no País,
contudo, é a Lei Elói Chaves (Decreto n° 4.682) de 1923. Ela criou a Caixa de Aposentadoria e
Pensões para empregados de empresas ferroviárias, estabelecendo assistência médica, aposentadoria
e pensões, válidos inclusive para seus familiares. Em três anos, a lei seria estendida para trabalhadores
de empresas portuárias e marítimas.

Na década de 30, através da promulgação de diversas normas, os benefícios sociais foram
sendo implementados para a maioria das categorias de trabalhadores, dos setores público e privado.
Foram criados, também, seis institutos de previdência, responsáveis pela gestão e execução da
seguridade social brasileira.

Em 1960, foi criada a Lei Orgânica de Previdência Social, unificando a legislação referente
aos institutos de aposentadorias e pensões. A esta altura, a Previdência Social já beneficiava todos os
trabalhadores urbanos. Os trabalhadores rurais passariam a ser contemplados em 1963.

Em 1966, com a alteração de dispositivos da Lei Orgânica da Previdência Social, foram
instituídos o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - “ FGTS, uma indenização para o trabalhador
demitido que também pode ser usada para quem quiser comprar sua casa própria, e o Instituto Nacional
de Previdência Social - “ INPS (atualmente a sigla é INSS), que reuniu os seis institutos de
aposentadorias e pensões existentes.

Em 1974, foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social. Até então, o tema ficava
sob o comando do Ministério do Trabalho e Emprego (na época chamado Ministério do Trabalho e
Previdência Social).

A extensão dos benefícios da previdência a todos os trabalhadores se dá com a Constituição de
1988, que passou a garantir renda mensal vitalícia a idosos e portadores de deficiência, desde que
comprovada a baixa renda e que tenham qualidade de segurado.

Em 1990, o INPS mudou de nome, passando a ser chamado de INSS - Instituto Nacional de
Seguridade Social.

http://pessoas.hsw.uol.com.br/previdencia-social-brasil1.htm

Com relação às informações e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue os itens a seguir.

1. Por se estruturar cronologicamente, o texto se caracteriza como predominantemente narrativo.

2. A locução verbal “foi criado” (l.21) poderia, sem incorreção gramatical ou prejuízo para o sentido original, ser grafada no
plural, facultativamente, já que seu sujeito é composto e posposto ao verbo, o que possibilita dupla concordância– ou com o
núcleo mais próximo, ou com ambos os núcleos. Assim, estaria igualmente correto o período, se reescrito da seguinte forma:
“Em 1974, foram criados o Ministério da Previdência e Assistência Social.
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3. A preposição “para”, presente no último período do segundo parágrafo, indica a finalidade de expansão da lei.

4. Se a última vírgula do quinto parágrafo fosse suprimida, não haveria prejuízo para a correção gramatical, mas a semântica
original sofreria alteração, já que a oração de caráter restritivo passaria a ter caráter explicativo.

5. Se o termo “idosos” (l.25) fosse substituído por “idosas”, tornaria obrigatório o acento grave, indicativo de crase, no “a”
anterior, pois a palavra “idosas” é feminina.

6. Depreende-se do texto que os seis institutos de previdência, apresentados no terceiro parágrafo, foram mantidos após a
década de 30 e, mais tarde, apinhados em um único instituto, o atual INSS.

7. Seria mantida a correção do texto caso o trecho “Foram criados” (l.11) fosse reescrito da seguinte forma: Criaram-se.

Uma estimativa do Tribunal de Contas da União (TCU) revela que o Regime Geral de Previdência
Social poderá chegar a 2050 com déficit de cerca de R$ 3 trilhões, se não passar por reformas. Segundo o
TCU, o rombo em 2016 pode chegar a R$ 124 bilhões.

A corte discutiu nesta terça-feira (17), em Brasília, a viabilidade do sistema, no evento “Diálogo
Público – Sustentabilidade dos Regimes Previdenciários”. Conforme o ministro do TCU Vital do Rêgo, a
corte vem alertando o governo ao longo dos últimos anos sobre a necessidade de promover mudanças
urgentes. A solução, segundo ele, passa pela reforma da Previdência.

“A Previdência não é mais um problema de médio e longo prazo, como alertaram ou alardearam
alguns. Já é um grave problema a ser equacionado. E o pior é que, se nada se fizer, o problema tende a se
agravar ainda mais”, afirmou.

Segundo Vital do Rêgo, a desaceleração econômica agravou o desequilíbrio previdenciário, já
afetado por baixas taxas de fecundidade e o envelhecimento acelerado da população. O TCU calcula que
o contingente de idosos no país, hoje em 22 milhões de habitantes, deve triplicar até 2050, piorando a
situação das contas públicas.

http://www.fmpopular.com.br/noticias/
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Acerca dos aspectos linguísticos e das ideias do texto acima, julgue os itens seguintes.

8. As formas verbais “alertaram” (l.8) e “alardearam” (l.8) estão no plural para concordar com seu sujeito, “alguns”.

9. É possível que a previsão negativa de que trata o texto no primeiro parágrafo não se realize, mas há a dependência de uma
condição.

10. As palavras “médio” (l.8) ,  Brasília (l.4) e previdenciário (l.11) são acentuadas com base em regras distintas.

11. Haveria prejuízo para a correção gramatical do texto caso o pronome “se”, em “se nada se fizer” (l.9), fosse deslocado para
imediatamente depois da forma verbal “fizer”: “se nada fizer-se”.

À luz do disposto no Manual de Redação da Presidência da República a respeito da redação de correspondências oficiais,
julgue os itens que se seguem.

12. Por ser modalidade de comunicação que apresenta como principal característica a agilidade, o memorando não pode ser
utilizado para a exposição de projetos, ideias e diretrizes a serem implementados em determinado setor do serviço público.

13. Na redação de um documento oficial subscrito por funcionário público de um ministério e endereçado ao ministro desse
órgão, deve-se empregar o fecho “Cordialmente,”, por se tratar de destinatário detentor de cargo hierarquicamente superior
ao do remetente.

14. A concisão é um princípio da redação oficial que tem por finalidade dar objetividade ao trabalho da administração pública.

15. A forma e a linguagem empregadas no trecho a seguir são adequadas para figurar em uma comunicação oficial: “Pede-se, para
conhecimento e avaliação, as planilhas com a previsão de gastos referentes à atualização do novo sistema operacional”.
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Em relação à ordem social e à responsabilidade corporativa, julgue os itens seguintes:

16. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, preservando-se dentre outros aspectos a proteção à maternidade,
especialmente à gestante. A lei 11.770, de 09 de setembro de 2008 instituiu o Programa Justiça Cidadã, concedendo benefícios
fiscais as empresas que venham a aderir ao projeto, possibilitando a prorrogação da licença à gestante de suas empregadas por
mais 60 dias, sendo esta uma demonstração de comprometimento ético empresarial.

João, servidor público civil do Poder Executivo Federal, retirou da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, documento
pertencente ao patrimônio público. Já Maria, também servidora pública civil do Poder Executivo Federal, deixou de utilizar
avanços técnicos e científicos do seu conhecimento para atendimento do seu mister.

Sobre os fatos narrados, é correto afirmar que:

17. Ambos praticaram condutas vedadas pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

18. O servidor público quando instado pela legislação a atuar  de forma ética, não tem que decidir somente entre o que é  legal e
ilegal, mas, acima de tudo, entre o que é bom ou ruim.

Acerca dos conceitos e tecnologias relacionados a Internet, protocolos e segurança da informação, julgue os itens subsequentes:

19. No âmbito da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira), a assinatura digital possui confidencialidade,
integridade, disponibilidade, autenticidade e o não-repúdio - seu autor não poderá, por forças tecnológicas e legais, negar que
seja o responsável por seu conteúdo, nesse caso a assinatura digital fica vinculada ao documento eletrônico que, caso seja
feita qualquer alteração no documento, como por exemplo a inserção de mais um espaço entre duas palavras, a assinatura se
torna inválida.

20. Com o protocolo de comunicação IMAP (Internet Message Access Protocol) configurado no Microsoft Outlook  ou outros programas
clientes de e-mail você consegue acessar todos os seus emails de mais de um lugar sem a necessidade de estar no mesmo micro,
usado para acessar as mensagens de dispositivos diferentes, tais como, laptop, smartphone, computador pessoal etc.

21. Devemos ter cautela ao instalar programas em computadores, pois a cada dia que passa encontramos novos códigos maliciosos,
uma ameaça nova que vem ganhando destaque no mundo informatizado são os hijackers, que atuam em diversos aplicativos
navegadores de internet, alterando a página inicial do browser, carregando novas abas, instalando novas barras de ferramentas
e redirecionando a navegação do usuário.

Em relação ao Libre Office 4.4, jugue os itens que seguem:

22. Um usuário do Libre Office Writer pressiona o atalho CTRL + SHIFT + S em decorrência da ação exibe a janela SALVAR
COMO, que é usada para escolher o local que o arquivo será salvo, ter um nome e o formato, sabemos que o formato padrão
é .odt, mas podemos salvar em vários formatos clicando em “Tipo” dentro do Salvar Como, nesse caso podemos modificar e
salvar como .doc, .docx, .ott, .dotx, .ods, .pdf dentre outros.

23. No Libre Office Writer podemos alterar um texto estando todas em minúsculas para todas em maiúsculas, para isso basta ir no
menu Formatar, para o mouse em Alterar Caixa e no submenu  exibido clicar na ação referente.
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Considere o fragmento abaixo do Libre Office Calc.

24. Com a célula B7 selecionada, foi pressionada a combinação CTRL + C e logo após selecionado D10 e pressionado CTRL +
V, logo D10 exibiu 14.

Analise as afirmativas abaixo em relação a Sistemas Operacionais e Gerenciamento de Arquivos no Windows.

25. A Microsoft tem o comando Controle dos Pais que vem no Windows 7 Ultimate, que tem por objetivo controlar quando um
usuário usa o computador (Limites de Tempo), controlar jogos por classificação e permitir e bloquear programas específicos.

26. Considerando a mesma unidade de armazenamento Disco Local C: , um usuário abre a pasta diretório1 que está na área de
trabalho e contem dez arquivos, pressiona e mantem pressionada a tecla SHIFT e clica no primeiro arquivo da sequencia e
logo após, ainda com SHIFT pressionado clica no ultimo arquivo, larga a tecla SHIFT e prende agora a tecla CTRL e arrasta
os arquivos para a pasta diretório2, nesse caso teremos a cópia de dois arquivos na pasta diretório2.

27. Considere o seguinte argumento, composto das premissasP1 e P2 e da conclusão C.
P1: Se tivesse havido má-fé em minhas decisões, teria havido desperdício de recursos municipais em minha gestão e eu teria sido

beneficiado com isso.
P2: Se eu tivesse sido beneficiado com isso, teria ficado mais rico.

28. Considere o seguinte argumento, composto das premissas P1 e P2 e da conclusão C.
P1: Se tivesse havido má-fé em minhas decisões, teria havido desperdício de recursos municipais em minha gestão e eu teria sido

beneficiado com isso.
P2: Se eu tivesse sido beneficiado com isso, teria ficando mais rico.

29. Julgue o item abaixo sobre teoria da lógica proposicional:
A proposição “Se Ana viaja então Ana viaja ou Bia estuda” é logicamente verdadeira, isto é, ela será sempre verdadeira,
independentemente dos valores lógicos das proposições “Ana viaja” e “Bia estuda”.

30. Julgue o item abaixo sobre teoria da lógica proposicional:
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A proposição “Se Ana viaja então Ana viaja ou Bia estuda” é uma contingência.

31. Algumas sentenças são chamadas abertas porque são passíveis de interpretação para que possam ser julgadas como verdadeiras
(V) ou falsas (F). Se a sentença aberta for uma expressão da forma “ xP(x), lida como “para todo x, P(x)”, em que x é um
elemento qualquer de um conjunto U, e P(x) é uma propriedade a respeito dos elementos de U, então é preciso explicitar U e
P para que seja possível fazer o julgamento como V ou como F.

A partir das definições acima, julgue o item a seguir: Considere-se que U seja o conjunto dos jogadores da seleção brasileira,
P(x) seja a propriedade “x é jogador da seleção brasileira” e Q(x) seja a propriedade “x joga no ataque”. Desse modo, é
correto afirmar que duas das formas apresentadas na lista abaixo simbolizam a proposição Todos os jogadores da seleção
brasileira jogam no ataque.
(I) “x(se Q(x) então P(x))
(II) “x(P(x) ou Q(x))
(III) “x(se P(x) então Q(x))

32. Algumas sentenças são chamadas abertas porque são passíveis de interpretação para que possam ser julgadas como verdadeiras
(V) ou falsas (F). Se a sentença aberta for uma expressão da forma “ xP(x), lida como “para todo x, P(x)”, em que x é um
elemento qualquer de um conjunto U, e P(x) é uma propriedade a respeito dos elementos de U, então é preciso explicitar U e
P para que seja possível fazer o julgamento como V ou como F.

A partir das definições acima, julgue o item a seguir: Todo engenheiro é um pouco aloprado tem como negação a proposição
algum engenheiro não é um pouco aloprado.

Julgue os itens a seguir sobre raciocínio lógico crítico:

33. No apelo popular procura-se ganhar a concordância popular despertando o entusiasmo da multidão.

34. O argumento pela ignorância se baseia na prova concreta que o argumento é falso.

35. São considerados brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer
deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.

36. Constitui direito social dos trabalhadores urbanos e rurais a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício
permanente e o trabalhador avulso.

37. Apenas os indivíduos dotados de nacionalidade brasileira originária possuem legitimação constitucional para a propositura
de ação popular, desde que esteja em dia com seus deveres políticos.

38. É vedado ao condenado por improbidade administrativa com a suspensão de direitos políticos, enquanto perdurarem os
efeitos da decisão judicial, a propositura de ação popular.

39. O mandado de segurança, remédio constitucional subsidiário, se presta a impugnar lei em tese.

40. É direito social dos trabalhadores urbanos e rurais a jornada de sete horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de
revezamento, salvo negociação coletiva.
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41. Os atos administrativos, como manifestação do Poder Público, tem atributos que lhes conferem características peculiares.
Acerca desse assunto, analise a assertiva abaixo: Imperatividade: É a qualidade pela qual os atos dispõem de força executória
e se impõem aos particulares, independentemente de sua concordância.

42. Os atos administrativos, como manifestação do Poder Público, têm atributos que lhes conferem características peculiares.
Acerca desse assunto, analise a assertiva abaixo: Auto-Executoriedade é o atributo do ato administrativo pelo qual o Poder
Público pode obrigar o administrado a cumpri-lo, independentemente de ordem judicial.

43. Os poderes de que dotada a Administração Pública são necessários e proporcionais às funções à mesma determinados. Em
outras palavras, a Administração Pública é dotada de poderes que se constituem em instrumentos de trabalho. Diante dessa
informação, julgue a questão abaixo no que concerne a característica de cada poder administrativo. Poder disciplinar é o de
que dispõe o Executivo para organizar e distribuir as funções de seus órgãos, estabelecendo a relação de subordinação entre
o servidores do seu quadro de pessoal.

44. Os poderes de que dotada a Administração Pública são necessários e proporcionais às funções à mesma determinados. Em
outras palavras, a Administração Pública é dotada de poderes que se constituem em instrumentos de trabalho. Diante dessa
informação, julgue a questão abaixo no que concerne a característica de cada poder administrativo. Poder regulamentar é o
poder dos Chefes de Executivo de explicar, de detalhar a lei para sua correta execução, ou de expedir decretos autônomos
sobre matéria de sua competência ainda não disciplinada por lei, podendo inclusive alterar a lei.

45. Os poderes de que dotada a Administração Pública são necessários e proporcionais às funções à mesma determinados. Em
outras palavras, a Administração Pública é dotada de poderes que se constituem em instrumentos de trabalho. Diante dessa
informação, julgue a questão abaixo no que concerne a característica de cada poder administrativo. Poder de polícia é a
faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos
individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado, sempre com base numa ordem legal.

46. Sabe-se que autotutela abrange a possibilidade de o Poder Público anular ou revogar seus atos administrativos, quando estes
se apresentarem, respectivamente, ilegais ou contrários à conveniência ou à oportunidade administrativa. Diante deste con-
texto, analise a questão abaixo: Com relação à anulação dos atos administrativos, é correto afirmar que opera efeitos ex nunc
e não alcança os atos que geram direitos adquiridos e os que exauriram seus efeitos.

47. Sabe-se que autotutela abrange a possibilidade de o Poder Público anular ou revogar seus atos administrativos, quando estes
se apresentarem, respectivamente, ilegais ou contrários à conveniência ou à oportunidade administrativa. Diante deste con-
texto, analise a questão abaixo: A cassação é uma forma de extinção do ato administrativo, possui natureza jurídica de ato
punitivo e ocorre quando o destinatário descumpre condições que deveriam permanecer atendidas a fim de poder continuar
desfrutando dos efeitos do ato concedido.

48. Com relação aos atos administrativos, analise: Licença é o ato discricionário pelo qual a Administração consente ao particu-
lar o exercício de uma atividade.

49. Acerca dos provimentos de cargo público, previstos na lei 8112/90, analise a assertiva abaixo: Reintegração é a investidura
do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade
física ou mental verificada em inspeção médica.

50. Acerca dos provimentos de cargo público, previstos na lei 8112/90, analise a assertiva abaixo: Recondução é o retorno do
servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou
reintegração do anterior ocupante.
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51. As caixas de aposentadorias e pensões – CAPs, quando foram criadas, eram organizadas por empresas. E só em 1960, foi
publicada a Lei Orgânica da Previdência Social -  LOPS, unificando  a legislação previdenciária.

52. Pela Emenda Constitucional Nº 20/98, o garimpeiro foi excluído da previsão para enquadramento como segurado especial,
no RGPS.

53. Fátima recebe, por seu filho de 16 (dezesseis) anos, um programa de transferência de renda do Governo Federal. Cássio, pai
de Fátima , residentes no mesmo endereço, requereu  o BPC –Benefício de Prestação Continuada - de idoso por ter mais de 65
anos. Na apuração da renda mensal bruta familiar, o benefício que Fátima recebe não poderá integrar o cálculo da renda
mensal familiar.

54. O INSS verificará, mediante consulta a cadastro específico, a existência de registro de benefício previdenciário, de emprego
e renda do requerente ou beneficiário e dos integrantes da família.

55. Marieta tem 66 anos de idade , não possui outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, salvo uma
pensão especial de natureza indenizatória. Marieta reside com duas filhas e a renda mensal da família é inferior a um quarto
do salário mínimo. Nessa situação não poderá ser deferido um BPC – Benefício de prestação continuada – junto ao RGPS
para Marieta.

56. Ricardo é pessoa com deficiência e fez um contrato de aprendizagem com a empresa Casinha Feliz. Nessa situação, poderá
solicitar Benefício de Prestação Continuada junto ao RGPS, que deverá ser deferido.

57. Por previsão constitucional, nenhum benefício  ou serviço da seguridade social poderá ser criado sem a devida fonte de
custeio. Mas poderá, se for o caso, ser cobrado e criado no mesmo exercício financeiro.

58. Doutrinariamente, o marco inicial da previdência social no Brasil, foi a publicação do Decreto Legislativo 4.682/1923, a Lei
Eloy Chaves, que criou as Caixas de Aposentadorias e pensões nas empesas ferroviárias.

59. O INSS, autarquia federal, resultou da fusão em 1993, das autarquias INPS com IAPAS.

60. Rita, empregada pelo  RGPS, aposentou-se em janeiro de 2016, mas resolveu permanecer na empresa. Nessas circunstâncias,
não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência dessa permanência  na empresa, exceto ao salário
família e a reabilitação profissional.

61. Vera, empregada doméstica  no RGPS, estava limpando as vidraças da varanda da casa de Rose, sua empregadora , quando
sofreu um acidente. Rose  deverá comunicar o acidente de trabalho - CAT  à Previdência Social e poderá  interpor recurso com
efeito suspensivo ao Conselho de Recursos da Previdência Social , caso julgue necessário.

62. Celso , empregado  pelo RGPS, estava desempenhando suas atividades laborais, quando de repente  rompe uma barragem  e
inunda toda a empresa. Nessa situação hipotética, caso Celso venha a  se salvar, a referida inundação não é considerada
acidente do trabalho no RGPS.

63. Maria estava exercendo suas atividades laborais como segurada pelo RGPS  desde 12/10/1999, quando foi acometida de uma
doença degenerativa. Nessa situação, Maria entrará em gozo de auxílio- doença acidentário, devendo a empresa, ser respon-
sabilizada.

64. Márcia, segurada  trabalhadora avulsa pelo RGPS, está filiada desde fevereiro de 2016. Nessa situação, sabendo que está
grávida de dois meses, não poderá gozar do salário maternidade de 120 (cento e vinte) dias, pois  o gozo do referido benefício,
depende de carência de 10 ( dez) contribuições.

65. Ricardo filiado contribuinte individual em 12/01/2016 foi acometido de cardiopatia grave, doença preexistente, a sua filiação
no RGPS. Nessa situação, terá direito de requerer o auxílio doença pelo RGPS, sem o INSS lhe exigir carência.
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66. A aposentadoria por tempo de contribuição do segurado com deficiência, cumprida a carência, será devida ao segurado
empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e o facultativo, de acordo como grau de defi-
ciência classificado pela perícia do INSS ou médicos do SUS.

67. Não são consideradas doenças de trabalho as doenças degenerativas, as inerentes a grupos etários e as que não produzam
incapacidade laborativa e as doenças endêmicas adquirida por segurado habitante de região em que elas se desenvolvam.

68. A doença endêmica adquirida pelo segurado empregado pelo RGPS, Robson, foi comprovadamente, resultante da exposição
de produtos determinados pela natureza de sua atividade laboral, sendo assim, é considerada doença do trabalho, no RGPS.

69.  Equipara-se a empresa, a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil.

Em relação ao salário-família, julgue as questões de 70 a  75.

70. Vitória, segurada pelo RGPS na qualidade de empregada doméstica, tem dois filhos gêmeos nascidos em 12/04/2012 e
percebe uma renumeração mensal no valor de um salário mínimo. Nessa situação, não terá direito ao salário família.

71. Fabiana e Fabiano  são filiados como segurados trabalhadores avulsos  pelo RGPS e têm juntos três filhos. Marcos de 10( dez)
anos, Maurício de 4 (quatro) anos e Marta de 1 (um) ano de idade. Moram na comunidade do Chapéu Dourado, são conside-
rados trabalhadores de baixa renda  e estão  divorciados. Nessa situação, Fabiana e Fabiano receberão,  cada um, as cotas do
salário-família, pelo RGPS.

72. Mauro, inscrito na previdência social na qualidade de empregado, está em gozo de auxílio-doença. Por ser segurado de baixa
renda e ter um filho de 7 (sete) anos de idade, poderá  receber conjuntamente o benefício de auxílio- doença com  salário-
família, desde que apresente certidão de nascimento e declaração de escolariade.

73. As cotas de salário-família não serão incorporadas ao salário ou benefício previdenciário.

74. O salário-família, fiscalizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, é pago pela empresa, no caso do segurado
empregado, e reembolsável  pelo INSS, após dez anos.

75. A data de início do benefício do salário-família, é a partir da data do  nascimento do filho do segurado, desde que o mesmo
apresente a certidão de nascimento e como condição  de concessão a comprovação anual do cumprimento de vacinação obriga-
tória  dos filhos de até 6(seis) anos e a a frequência à escola dos 7 ( sete) anos   de idade aos 14 ( quatorze) anos de idade.

76. Gabriela trabalha como supervisora em uma rede de cosméticos e visita  regularmente as filiais nas cidades do Rio de Janeiro
e São Paulo. Nessa situação, a empresa paga diárias para as viagens mensais no percentual de 40% de sua remuneração
habitual. Logo, incide contribuição previdenciária sobre os valores recebidos por Gabriela a título dessas diárias.

77. Selma, segurada especial,  está em gozo de salário-maternidade, que é o único benefício que é considerado salário de contri-
buição, ou seja, seu valor é utilizado para cálculo de contribuição previdenciária. Mas na referida situação hipotética, não
haverá desconto.

78. Miriam  gozou de suas férias no mês de janeiro de 2016. Nessa situação incide contribuição previdenciária  sobre o valor das
férias gozadas por Miriam e remuneração adicional de 1/3 constitucional sobre as férias gozadas.

79. A Empresa  Sol e Mar,  foi penalizada, e  teve que pagar férias em dobro para Rosangela, em virtude de não ter observado o
segundo período aquisitivo de férias. Nessa  situação, Rosangela  sofrerá descontos sobre os referidos valores, porque não
integram o salário de contribuição.

80. Gisele, em janeiro de 2016, sacou o abono do Programa de Integração Social – PIS, no valor de um salário-mínimo. Nessa
situação incide contribuição previdenciária, sobre o valor recebido por Gisele.

81. Isabele, escritora, recebeu remuneração em função de uma cessão de direitos autorais para uma referida editora. Sobre o valor
recebido pela escritora Isabele, deverá haver incidência de contribuição previdenciária, porque é salário de contribuição.
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De acordo com a situação hipotética abaixo, responda as questões de  82 a 90.

Dalila, empregada doméstica pelo RGPS desde novembro de 2015, percebe uma remuneração mensal de R$ 1.100,00 (mil e cem
reais), sendo uma trabalhadora de baixa-renda. É casada com Pedro, que é  servidor  público. O casal tem dois filhos, Mila de 3
anos idade e Paulo de 5 anos de idade. Em fevereiro de 2016, Dalila descobriu que estava grávida, de dois meses, de gêmeos. Seu
empregador, comovido com a referida notícia, passou sua remuneração em março para R$2.000,00 (dois mil reais).

82. Dalila poderia receber dois salários-família mensais se estivesse apresentado a certidão de nascimento dos filhos Mila e
Paulo, juntamente com a carteira de vacinação, até março de 2016.

83. Dalila receberá o salário-maternidade da Previdência Social no valor mensal de R$2.000,00.

84. Dalila precisará cumprir um carência de 10 (dez) contribuições para ter direito ao salário-maternidade junto à Previdência
Social.

85. Pelo nascimento dos gêmeos, Dalila terá direito a receber da Previdência Social dois salários maternidades.

86. Caso o parto de Dalila seja realizado em julho, tendo sido adiantado em três meses, Dalila não terá direito ao salário mater-
nidade, pois não terá cumprido  a carência.

87. Considere  ainda que em, em fevereiro de 2016, em razão de complicações da gravidez de gêmeos, Dalila tenha uma incapa-
cidade para o exercício da atividade laboral e necessite de um afastamento por 25 (vinte e cinco) dias. Nessa situação, poderá
requerer auxílio-doença pela Previdência Social.

88. Caso, os gêmeos  nasçam mortos, devido um descolamento de placenta no oitavo mês, Dalila terá direito ao salário-materni-
dade de 2 (duas) semanas pelo RGPS.

89. Se Dalila vier ao óbito após o parto, seu esposo não terá direito de ter o salário-maternidade pelo RGPS.

90. Caso o esposo Pedro venha a falecer de um ataque cardíaco, Dalila poderá receber a pensão por morte de Pedro  do RPPS e
o salário-maternidade pelo RGPS.

91. Marcelo aposentado por invalidez pelo RGPS, necessita de apoio constante para realizar suas atividades diárias. Nessa
situação, a renda mensal de seu benefício deverá ser composta por um adicional de 30%, que poderá ultrapassar o teto.

92. Walter, pensionista inválido pelo RGPS, completou 63 anos de idade em março de 2016. Dessa forma não está mais obrigado
a submeter-se a perícias periódicas,  e muito menos, transfusão de sangue e cirurgias.

93. Aposentadoria por invalidez, geralmente sucede ao pagamento do auxílio-doença, mas poderá ser paga de pronto caso o
segurado necessite.

94. Vitória deverá receber a primeira prestação do benefício de aposentadoria por invalidez, após 45 dias  da apresentação de toda
documentação necessária a sua  concessão.

95. Gilmar aposentado por invalidez pelo RGPS,  resolveu retornar voluntariamente à atividade. Nessa situação, Gilmar terá sua
aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data de sua concessão.

De acordo com a situação hipotética abaixo, responda as questões de 96 a 99.

A  Fundação “Só quero saber do que pode dar certo”, sem finalidades  lucrativas, tem em seu quadro de trabalhadores, uma
secretária, uma assistente social, uma cozinheira, e eventualmente, utiliza os serviços de um advogado, uma faxineira e uma nutri-
cionista. E como é uma entidade beneficente, há mais de 12 meses, requereu  a certificação , para ser reconhecida como EBAS.

96.  O  certificado EBAS não poderá ser concedido a referida fundação,  pelo fato de não ser, pessoa jurídica de direito privado.
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97. O certificado EBAS poderá ser concedido a referida Fundação, porque presta serviço na área de assistência social, observado
o período mínimo de 12 meses de constituição da referida entidade, se  atender ao princípio da universalidade, sendo vedado
dirigir suas atividades exclusivamente para seus associados.

98. Com o certificado EBAS, estará  a referida Fundação isentas de contribuição para a Seguridade social,  até que deixe de
existir como pessoa jurídica de direito privado.

99. A isenção do certificado EBAS, se estende as contribuições sociais da empresa sobre a remuneração se empregados, trabalha-
dores avulsos, contribuintes individuais,  bem como as provenientes  do faturamento e do lucro.

100.Nos casos de impossibilidade de realização de perícia médica pelo órgão competente, assim também como de efetiva incapa-
cidade física ou técnica da clientela da previdência social, o INSS poderá celebrar, nos termos do regulamento, convênios ou
contratos não onerosos, com órgãos e entidades públicos ou que integrem o SUS.

101.Marília perderá o direito à pensão por morte pelo seu cônjuge falecido, se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou
fraude no casamento com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apurado em processo no qual será assegura-
do o direito ao contraditório e à ampla defesa.

102.Não há carência para concessão de pensão por morte no RGPS.

103.Cláudia , segurada do RGPS,  desapareceu em consequência de um desastre  na região sul do Brasil. Seu esposo, Júlio, poderá
requerer a pensão por morte, sem a necessidade de declaração pela autoridade judicial  e sem precisar esperar o decurso do
prazo de seis meses, necessário a concessão de pensão provisória.

104.Reginaldo praticou crime doloso contra a vida de Everton, seu companheiro, que veio ao  óbito. Nessas circunstâncias,
Reginaldo não poderá requerer o benefício de pensão por morte junto ao INSS, porque perdeu a qualidade de dependente.

105.São beneficiários do auxílio acidente os segurados empregados, trabalhadores avulsos, segurados especiais e segurados
domésticos, se após lesões consolidadas, existir lesão definitiva decorrente de acidente  do trabalho.

106.O INSS concederá de ofício o auxílio acidente, que terá como data do início a cessação do auxílio-doença.

107.Dalva, segurada aposentada da previdência social, voltou a trabalhar e  está em processo de adoção de dois meninos. A
autoridade judicial  lhe conferiu a guarda provisória.  Nessa situação , Dalva fará jus ao salário- maternidade de 120 ( cento
e vinte) dias.

108.Márcia é segurada empregada,  Aldo é segurado contribuinte individual, Ricardo é segurado especial, Rosa é segurada empre-
gada doméstica, Tício é segurado trabalhador avulso e Rita segurada facultativa, todos pelo RGPS . Nessa situação, só terão
direito, preenchidos todos os requisitos, gozar de auxílio doença acidentário  pelo RGPS : Márcia, Ricardo, Rosa e Tício.

109.Fausto recebe R$ 300,00 (trezentos) reais  a título de compensação do PPE - programa de proteção ao emprego, que não é
salário de contribuição.

110.O PPP é o histórico laboral do trabalhador, e deverá se emitido pela empresa ou cooperativa, preenchido com base em laudo
ambiental do trabalho, aos beneficiários empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual que esteja em cooperativa
de trabalho ou de produção, no RGPS.

111. A propósito do processo de justificação administrativa, em qualquer hipótese, a comprovação do tempo de serviço para fins
previdenciários deve realizar-se com base em início de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal.

112.Sérgio requereu aposentadoria por tempo de contribuição em abril de 2012. Foi concedida em 12 de maio de 2012, mas
recebeu a primeira prestação ( o primeiro benefício) em junho de 2012. Sérgio sempre quis pedir revisão do ato de concessão
do benefício. Poderá fazê-lo até 1º de junho de 2022.
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113.O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições extingue-se  em cinco anos, contados da data do
pagamento ou competência  indevidos ou em que se transitar em julgado a sentença judicial que tenha reformado, anulado ou
revogado a decisão contraditória.

114.O crime de apropriação indébita previdenciária, pode ser caracterizado quando uma empresa deixar de pagar à empregada
gestante  o valor do salário- maternidade ou a cota do salário família para o segurado de baixa renda, mas fez o reembolso se
apropriando do valor.

De acordo com  a situação hipotética abaixo responda as questões 115 a 117.

A empresa “ Sol e Mar, contratante  dos serviços da contratada “ Céu Azul”,  fez a retenção de 11%  sobre o valor da nota
fiscal  da contratada  e  não recolheu contribuições devidas à Previdência Social, referente a tal contratação.

115.A empresa “ Sol e Mar” praticou crime de apropriação indébita previdenciária.

116.Se a empresa espontaneamente efetuar o pagamento das contribuições e prestar todas as informações devidas à Previdência
Social, antes do início da ação fiscal, será extinta a punibilidade da empresa “ Sol e Mar”.

117.O Juiz não poderá dar o perdão judicial para empresa “ Sol e Mar”.

118.Frederico completou 65 anos de idade em fevereiro de 2016. É segurado  facultativo desde de que completou 50 anos de
idade. Contribui, sem atraso, com 11% do salário mínimo. Nessa situação, não poderá requerer aposentadoria por tempo de
contribuição.

119.Nelma segurada  empregada do RGPS desde março de 2012, foi demitida em novembro de 2015. Em fevereiro de 2016,
sofreu um acidente que a incapacitou para o exercício de atividades laborais. Nessa situação  não poderá requerer auxílio-
doença junto RGPS.

120.Para o cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições dos empregados, empregados domésticos e
trabalhadores avulsos, a data da FILIAÇÃO ao RGPS e para os demais segurados a data do efetivo pagamento da primeira
contribuição sem atraso.


