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TÉCNICO DO SEGURO  

 

SOCIAL 

 

 
 
� 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. 
 

� As questões totalizam 70 e você tem até duas horas e meia para resolvê-la e 
preencher o CARTÃO-RESPOSTA, utilizando-o até o nº 70. Na sequência, 
comentaremos AS MAIS IMPORTANTES QUESTÕES de forma objetiva, 
centralizando a resolução naquele específico tema. Ressalto que fiz esta prova com 
grau baixo de dificuldade, com algumas poucas questões mais difíceis, porém tudo 
com intuito de treinar você, mas os simulados que se seguirão presenciais ou 
virtuais serão bem mais “puxados”. 
 

� 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.  

 
�  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. 

 
� 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. 
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FRASE: Vai onde a aurora encontra com um lindo dia, colhe a mais bela flor que 

alguém já viu nascer....Toquinho. 

 

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. Salientado que 

se tratando de estrangeiro, inexiste 

norma internacional  conflitante com a 

nacional. 

01 Elisa Moura trabalha no estado do Rio 

de Janeiro, prestando serviço de natureza 

rural na fazenda “Gado Gordo”, 

qualificada como produtora rural pessoa 

jurídica; ela trabalha em caráter não 

eventual, sob  subordinação da fazenda e 

mediante remuneração, sendo titularizada 

como diretora empregada. Neste sentido, 

Elisa será uma contribuinte individual. 

 

02 Maurício, pesquisador de células-

tronco, realizou pesquisas na Inglaterra 

em universidade de renome que o 

destacou no cenário nacional. Diante da 

sua relevância, a União o contratou para 

trabalhar na OMS, sendo o Brasil  

membro efetivo deste organismo. 

Maurício no ato do contrato era 

domiciliado na Suíça e lá fora contratado 

não estando amparado por regime 

próprio. Podemos afirmar que Maurício é 

empregado e a União figura como 

equiparada a empresa. 

 

03 Pedro Henrique, Caio, Laura, Júnior e 

Dani são amigos e, respectivamente, 

realizam as seguintes atividades, 

estagiário, bolsista da Fundação 

Habitacional do Exército, Pesquisadora 

bolsista em tempo integral do curso de 

doutorado no exterior, médico residente e 

bolsista em  escritório de direito.  Certo 

que nenhum deles  exerce atividade em 

RPPS. Sendo assim, Pedro Henrique e 

seus amigos são ou podem ser, 

respectivamente: facultativo, contribuinte 

individual, facultativa, contribuinte 

individual e facultativa. 

 

04 Carolina tem uma pequena lavoura  de 

chuchu em chácara de 2 módulos fiscais 

que arrendou,  além de trabalhar com o 

grupo familiar num regime de mútua 

dependência e colaboração. Ocorre que 

Carolina reside efetivamente numa 

cidadezinha contígua à sua terra, 

passando o dia na plantação e a noite na 

sua casa e ainda utiliza a sua casa de 

campo como hospedagem rústica por 100 

dias no ano civil. Neste sentido, ela e sua 

família manterão a condição de 

segurados especiais. 

 

05 Kelen Loira está recolhida à prisão 

sob regime semi-aberto, e, nesta 

condição, presta serviço, fora da unidade 

penal, a uma empresa de teleatendimento. 

Neste caso,  não há intermediação da 

organização carcerária ou entidade afim. 

Já a sua amiga Loira Loira também 

cumpre pena, mas em regime fechado e 

na cadeia exerce atividade artesanal por 

conta própria. Ambas, não tem qualquer 

participação em regime próprio de 

Previdência e estão contribuindo para 

Previdência Social Brasileira. Podemos 

afirmar que Kelen e sua amiga são, 

respectivamente, contribuinte individual 

e facultativa. 

 

06 Joanete é  exercente de mandato 

eletivo federal e não é vinculada  a 

qualquer regime próprio de previdência 

social, sendo assim, a parlamentar é 

segurada da previdência social brasileira 

na condição de empregada.  
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07 Omar é servidor público e resolveu 

afastar-se sem vencimento, saliente-se 

que o seu RPPS não permite, nesta 

condição, contribuição ao respectivo 

regime próprio. Dirigiu-se, portanto, ao 

INSS e atendido pela Técnica do Seguro 

Social, Ingrid, teve seu pedido de 

inscrição de segurado facultativo negado, 

sob a alegação de que a partir da EC 

20/1998 vedou-se a filiação ao Regime 

Geral de Previdência Social, na qualidade 

de segurado facultativo, de pessoa 

participante de regime próprio de 

previdência social. Assim, agiu 

corretamente a servidora, não merecendo 

reforma o seu ato de indeferimento, pois 

o fez com base no poder constituinte 

derivado. 

 

08 O trabalhador rural contratado por 

produtor rural pessoa física, para trabalho 

temporário para o exercício de atividades 

de natureza temporária por prazo não 

superior a dois meses dentro do período 

de um ano será considerado empregado e 

sua filiação  à  Previdência Social 

decorrerá, automaticamente, da sua 

inclusão pelo empregador na Guia de 

Recolhimento do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e Informações à 

Previdência Social – GFIP 

 

09 Maria de fátima é servidora contratada 

pela União por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público. Desta 

forma, esta senhora é segurada 

contribuinte individual brasileira, 

portanto, vinculada ao RGPS. 

 

10 Um adolescente de 14 anos de idade é 

aprendiz e nas horas vagas camelô, diante 

destes fatos podemos dizer que possui 

dupla filiação, uma de empregado e outra 

de contribuinte individual. 

 

Acerca de princípios da seguridade 

social, julgue os itens a seguir. 

11 A seletividade tem como exemplo o 

auxílio-reclusão o qual somente será 

concedido se o requisito baixa renda do 

preso for cumprido, porém o STF tem 

entendido que a baixa-renda também 

pode ser dos dependentes a qual acaba 

sendo uma condição suficiente para 

concessão do referido benefícios. 

 

12 A máxima segundo o qual nenhum 

beneficio ou serviço da Seguridade 

Social poderá ser criado, majorado ou 

estendido sem a correspondente fonte de 

custeio total comporta exceção em estado 

de calamidade pública. 

 

Em cada um dos itens que se seguem, é 

apresentada uma situação hipotética, 

seguida de uma assertiva a ser julgada. 

13 Pedro, 27 anos de idade, no ano de 

2011 acompanhou seu cônjuge em 

viagem ao exterior e não tinha vinculação 

com qualquer regime previdenciário. 

Antes de sair do Brasil, em janeiro de 

2011, filiou-se facultativamente ao 

Regime Geral de Previdência Social, 

passando a contribuir regularmente. 

Ocorre que no ano de 2010 Pedro era 

estagiário regular (com provas 

documentais e de época da função de 

estagiário) e agora, em 2011,  resolveu 

solicitar uma retroação da condição 

facultativa de modo a pagar todo ano de 

2010. Sendo assim, provada a condição 

de estagiário, autorizada estará a 

retroação da filiação. 

 

14 Osvaldo, após dois anos de empresa 

deixou seu emprego em 06.07.2009, 

pedindo demissão. Em 06 de janeiro de 

2010, adentrou para o serviço militar 

obrigatório lá permanecendo até fevereiro 

de 2011. Nessa situação, a condição de 

segurado de Osvaldo será mantida pelo 

prazo  de  9 meses após o término do 

serviço militar obrigatório, pois ainda lhe 

restará seis meses de qualidade de 

segurado relativo ao emprego que se 
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somará aos 3 meses decorrentes do 
afastamento do serviço militar. 
 

15 Tícia, filiada ao RGPS e professora de 
um colégio voltado ao ensino 
fundamental trabalhou 10 anos em sala 
de aula; em 2008, foi deslocada para 
secretaria de escola como prêmio pelo 
seu desempenho profissional, exercendo 
a função de orientadora educacional,  lá 
permanecendo até os dias atuais. 
Considerando o entendimento 
majoritário, este período fora de sala de 
aula não poderá ser computado como se 
atividade de professora fosse. 
 
16 Úrsula foi casada com Osvaldo, ele 
segurado da previdência social. Há muito 
tempo separados de fato, resolveram 
formalizar o divórcio, mas Úrsula que 
nem tinha filhos com Osvaldo resolveu 
renunciar expressamente a qualquer 
pensão alimentícia, mesmo com evidente 
e comprovada necessidade econômica. 
Osvaldo não a ajudava com  quaisquer 
outras ajudas econômicas. Nessa 
hipótese, após o óbito de Osvaldo, Úrsula 
tem direito a pensão previdenciária por 
morte do ex-marido, comprovada a 
necessidade econômica superveniente à 
separação, consoante consolidada 
jurisprudência. 
 

17 Elisiânia trabalhou durante 20 anos 
ininterruptos na empresa XPTO Ltda, 
sendo demitida sem justa causa em 
31.12.2007. No dia 10 de fevereiro de 
2011 foi atropelada ao atravessar a 
avenida “QWD”, sendo necessário um 
período de 20 meses para plena 
recuperação laboral.  Nessa situação, 
Elisiânia não tem direito de perceber o 
auxílio-doença por ter perdida a 
qualidade de segurada da previdência 
social.  
 

Em cada um dos itens seguintes, 

apresenta-se uma situação hipotética 

referente à aplicação do conceito de 

salário-de-contribuição e de temas 

afetos ao custeio previdenciário, 

seguida de uma assertiva a ser julgada. 

18 A empresa em que Felipe trabalha 
resolveu dispensá-lo e, como não havia 
condição e nem ambiente para que 
permanecesse cumprindo o aviso prévio, 
o seu empregador decidiu indenizar o 
aviso prévio. Assim, segundo as últimas 
correntes das cortes superiores brasileiras 
(STJ), sobre o referido valor não haverá 
incidência de contribuição previdenciária.  
 

19 Jéssica é doméstica e iniciou o seu 
labor, tendo a carteira assinada, em 
30.01.2011, com remuneração registrada 
na CTPS equivalente a R$ 1.000,00 por 
mês. Ocorre que neste mês de admissão 
ela contribuirá para previdência, mas a 
base de cálculo será sobre o equivalente 
ao salário-mínimo nacional, pois neste 
caso relativamente à doméstica inadmite-
se a proporcionalidade.  
 

20 Gabriela  é estagiária, pelo período da 
tarde,  na Procuradoria da Fazenda 
Nacional e percebe por mês R$ 650,00.   
Durante a noite trabalha prestando 
consultorias eventuais para três empresas 
de pólo de móveis na cidade de Duque de 
Caxias. Nesta situação Gabriela, haja 
vista a compatibilidade de horário, 
poderá inscrever-se e pagar como 
segurada facultativa e será contribuinte 
individual no que diz respeito à 
consultoria para as empresas, 
configurando a dupla filiação. 
 
21 Diego Riso pertence ao quadro de 
funcionários da empresa BAHAMA 
cervejaria. Esta empresa paga a diferença 
salarial em caso de auxílio-doença, ou 
seja, se o INSS pagar menos que o salário 
atual  a indústria complementa até o seu 
salário. Ocorre que em um acordo 
coletivo de trabalho ficou acordado que 
este pagamento seria aplicável somente 
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aos empregados dos setores de produção, 
controle de qualidade e entregas. Como 
Diego Riso trabalhava na expedição não 
foi contemplado com a diferença salarial 
quando entre janeiro de 2010 e junho de 
2010 quando esteve recebendo o dito 
benefício pelo INSS. Agiu acertadamente 
a empresa, pois o acordo coletivo é ato 
com força de lei.  
 
22 Em síntese, a gratificação natalina, ou 
seja, o décimo terceiro salário, integra o 
salário-de-contribuição, exceto para o 
cálculo do salário-de-benefício, sendo 
devida a contribuição para Previdência 
Social quando do pagamento ou crédito 
da primeira parcela ou na rescisão do 
contrato de trabalho. Máxima que se 
reafirma tendo em vista a fixação do 
entendimento pelo STF no sentido de que 
é legítima a incidência da contribuição 
previdenciária sobre o 13º salário. 
 

23 Tendo sido demitida por justa da 
empresa em que trabalhava, Dani recebeu 
os dias trabalhados. Mas como foi 
demitida no dia 02.07.2011, o valor 
devido foi cerca de R$ 80,00. Nessa 
situação, não incide contribuição 
previdenciária sobre este  valor pago pela 
empresa a Dani, pois o valor mínimo 
legal o qual  incide contribuição equivale 
ao salário-mínimo nacional. 
 

24  Gil Piedade trabalhou muitos anos na 
Construção Civil, sendo que no ano de 
1999 sofreu grave acidente numa obra o 
que implicou dois anos de auxílio-
doença. Consolidadas as lesões, o perito 
médico deferiu o auxílio-acidente, 
voltando a atividade laboral. Em julho de 
2011, solicitou a Aposentadoria por  
Tempo de Contribuição; neste caso, 
podemos afirmar que, respeitado o teto 
do INSS, ao salário-de-contribuição 
mensal será somado o auxílio-acidente 
para efeito de obtenção do valor final da 

aposentadoria, sem que isso caracterize 
um “bis in idem”.      
 
Com relação a período de carência, 

julgue os itens a seguir. 

25 Uma segurada facultativa foi 
vinculada ao RGPS de janeiro de 2009 a 
agosto do mesmo ano, sempre pagando 
em dia. Em maio de 2011, sofreu um 
Acidente Vascular Cerebral, o qual 
determinou seu afastamento por oito 
meses. Como tem a inscrição de 
facultativo aberta no INSS, dirige-se a 
APS Concurso em Vista – MG e lá 
solicita orientação ao servidor Walace A. 
da Silva. Rapidamente o servidor calcula 
os meses de janeiro a abril de 2011 e 
fornece as Guias da Previdência Social 
para a segurada. Assim , podemos afirmar 
que agiu acertado o servidor na 
orientação, pois com os pagamentos a 
segurada garantirá a carência para o 
benefício. 
 

26 Laís Serva no ano de 2010 conseguiu 
quatro empregos, os quais ocorreram nas 
seguintes hipóteses: no primeiro  
emprego  a admissão foi 30.01.2011 e a 
demissão ocorreu em 01.03.2011;   no 
segundo  emprego  a admissão foi 
30.04.2011 e a demissão ocorreu em 
01.06.2011;  no terceiro  emprego  a 
admissão foi 30.07.2011 e a demissão 
ocorreu em 01.09.2011;  no quarto  
emprego  a admissão foi 30.10.2011 e a 
demissão ocorreu em 01.12.2011.  Nas 
festa de fim de ano, Laís Serva contraiu 
uma infecção intestinal o que acarretou 
dois meses de tratamento sem poder 
retornar a qualquer atividade laboral. 
Requereu, mas não recebeu o Auxílio-
doença no INSS, pois lhe foi negado pelo 
fato de não possuir a carência mínima. 
Considerando o princípio contributivo, 
agiu corretamente o INSS. 
 

27 Maria Cláudia pagou sem atraso à 
Previdência Social de janeiro a julho de 
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2005, na condição de Contribuinte 
individual. Em janeiro de 2011, 
engravidou do seu primeiro filho,  Hélio. 
Mas, embora laborando como vendedora 
ambulante, não mais pagou o seu carnê, 
retornando apenas a contribuir 
regularmente em julho de 2011. Quatro 
meses após reiniciar a contribuir, ocorre 
o evento parto. Assim, não há 
impedimento legal para que Maria 
Cláudia tenha reconhecido o direito ao 
salário-maternidade.  
 
 
É apresentada, em cada um dos itens 
que se seguem, uma situação hipotética 
relacionada a dependentes e a período 
de carência e outros temas, seguida de 
uma assertiva a ser julgada. 
28 Alberto Roberto, sempre foi 
ambulante e trabalhou na circuncscrição 
da prefeitura da cidade XPT. Desde o ano 
de 2000 tem licença expedida pelo órgão 
local responsável e paga todo ano uma 
espécie de taxa para uso do local público 
onde revende as suas mercadorias. A 
partir de janeiro de 2010, inscreve-se e 
paga regularmente as contribuições na 
filiação que lhe é devida. Mas indo ao 
INSS revelou o desejo de pagar as 
contribuições pretéritas. O servidor 
Adevir mediante um processo 
administrativo deferiu seu pedido, mas 
lhe informou que de 2000 a 2009, 
embora pago, não poderia computar para 
efeito de carência. Neste sentido agiu 
corretamente o servidor. 
 
29 Jaciara trabalha na empresa 
“ARQUIVOS Ltda” e a sua remuneração 
é de R$ 10.000,00. A Empresa criou um 
plano educacional com possibilidade de 
adesão dos dependentes dos empregados 
o que levou a dileta funcionária a 
inscrever o seu filho, Pedro Lucas, com 
vistas a terminar o ensino fundamental. 
Por mês, o custo é de R$ 490,00 e é pago 
integralmente pela empresa, a partir do 

depósito dos valores junto às demais 
rubricas pagas a Jaciara. Considerando o 
problema citado, incidirá contribuição 
previdenciária sobre o valor pago a título 
de custo do curso. 
 
30  Jabes, segurado classificado como 
empregado no RGPS, tem um filho, com 
38 anos de idade, que vive em outro 
estado da federação com sua mãe, o qual 
sofre de doença degenerativa em estágio 
avançado desde os dois anos de idade, 
sendo, portanto, filho maior inválido. 
Jabes é companheiro de Maria – que não 
é a mãe do filho de Jabes – a qual tem um 
filho de cinco anos de idade, João 
Marcelo, de outro casamento, sendo que 
este convive sob o mesmo teto com Jabes 
e dele depende economicamente. Nessa 
condição, o filho de Jabes é considerado 
seu dependente, mesmo tendo idade 
superior a 21 anos, tendo dependência 
presumida; por outro lado, João Marcelo 
também é dependente preferencial, mas 
não tem a dependência econômica 
presumida. 
 
31 Leidyane é, de forma comprovada, 
dependente econômica de seu filho, Júlio, 
que, em viagem a trabalho, sofreu um 
acidente e veio a falecer. Ambos 
conviviam sob o mesmo teto na data do 
acidente. Julio à época do evento 
acidentário era divorciado de Melissa, 
pagando-lhe apenas o aluguel de sua casa 
todo mês e sem qualquer compromisso 
com pensão alimentícia para ex-mulher. 
Nessa situação, Leidyane e Melissa 
poderão requerer o benefício de pensão 
por morte, mas esta pensão deverá ser 
exclusiva de Melissa, não se falando em 
desdobramento entre ambas. 
 
32 Wallace, segurado da previdência 
social, vive com seus pais, com seu 
irmão, Alfredinho com 15 anos idade e 
com sua esposa Miracema. O casal, após 
constantes brigas, resolveu separar-se 
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judicialmente e ela renunciou 
expressamente aos alimentos.  Mesmo 
depois de separada, restava claro que 
dependia da renda do ex-marido, 
evidenciando que posterior à separação e 
até a morte de Walace em 11.09.2011, 
tinha necessidade econômica.  Requerida 
a pensão por morte, o INSS negou o 
pleito, ao fundamento que era 
indispensável uma pensão alimentícia ou 
ajuda econômico-financeira de modo a 
preservar-lhe a qualidade de dependente. 
Desta forma, a autarquia agiu em 
conformidade com a jurisprudência 
dominante. 
 
33 Dagoberto foi interditado pelo seu pai 
Roberto no ano de 1979. Em 1999,  
Roberto faleceu sem deixar qualquer 
dependente além de Dagoberto, passando 
este a usufruir a pensão por morte como 
filho maior inválido. Passados vários 
anos, no dia 06.11.2015, Dagoberto 
iniciou atividade laboral na empresa 
“XPTO Ltda”. Diante do caso concreto, 
podemos afirmar que a parte individual 
da pensão deste dependente com 
deficiência intelectual ou mental que o 
tornou absoluta ou relativamente incapaz, 
e que fora declarado judicialmente, será 
reduzida em 30% (trinta por cento), 
devendo ser integralmente restabelecida 
caso haja futura extinção da relação de 
trabalho.  
 
34 Katerine, inválida, e Wilian são 
comprovadamente dependentes 
econômicos do filho Gil, segurado da 
previdência social, que, por sua vez, tem 
um filho Ronaldinho Fofinho com 17 
anos.  A mãe deste não tem qualquer 
relação afetiva ou parentesca com Gil. 
Katerine e Wilian tem um outro filho de 
nome Negueba, inválido desde os cinco 
anos de idade, mas hoje com 44 anos e 
absolutamente dependente. Gil envolveu-
se com Charlie numa relação 
homoafetiva, mas se separam depois que 

Gil conheceu Ana, a qual vive como sua 
companheira, em plena união estável, o 
que não impede de Gil pagar todo mês (e 
ele o faz) a faculdade de Charlie. 
Ronaldinho Fofinho tem mais quatro 
irmãos menores de 12 anos por parte de 
pai e cujas mães não possuem qualquer 
relação com Gil. Nessa situação,  em 
caso de morte de Gil, concorrem em 
igualdade de condições somente 
Ronaldinho Fofinho, seus quatro irmãos, 
Ana e Charlie. 
 
Julgue a assertiva que se segue a cada 

uma das situações hipotéticas 

referentes ao salário-de-contribuição e  

temas correlatos,  apresentadas em 

cada um dos itens subseqüentes. 

35 Jéssica E. da Silva é dona de casa, 
sem renda própria, vive com seu marido 
Adamastor que ganha R$ 1.250,00 (dois 
salários-mínimos e meio à época) e é 
inscrita no CadÚnico do governo 
Federal, mas deseja contribuir para 
Previdência Social com o menor valor 
possível. No dia 19.10.2011, encaminha-
se à Agência da Previdência Social 
“VSM” no Rio de Janeiro e é atendida 
pela servidora Úrsula a qual a orienta a 
inscrever-se como facultativa, mas com 
alíquota de 11% sobre o salário-mínimo 
nacional. Assim, podemos afirmar que 
agiu corretamente a servidora.  
 

36 Mariana é segurada do Regime 
Próprio de Previdência Social da União 
como servidora efetiva e também  labora 
como cabeleireira de forma eventual na 
sua própria residência, quando apura 
cerca de R$ 800,00 por mês. Desejando 
regularizar a sua situação junto ao INSS, 
resolve fazer uma inscrição como 
MICROEMPREENDEDORA 
INDIVIDUAL. Considerando 
exclusivamente os dados apresentados,  
não há nada que impeça Mariana de 
efetivar a sua inscrição e regularização, 
implicando a contribuição previdenciária 
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pessoal equivalente a 5% do salário-

mínimo nacional. 

 

37 Acaso uma MEI tenha uma 

empregada e esta engravide o seu salário-

maternidade seguirá a regra das demais 

empregadas, devendo ser pago pelo MEI 

e, depois, reembolsado na forma da lei. 

 

Em cada um dos itens subseqüentes, é 

apresentada uma situação hipotética a 

respeito da aposentadoria por tempo 

de contribuição, seguida de uma 

assertiva a ser julgada. 

38 Arlindo Orlando, morador da cidade 

de Miracema do Norte, era segurado 

empregado e trabalhou em uma empresa 

cujo prédio foi destruído por uma 

inundação na década de 90 do século 

XX, numa chuva de verão no Rio de 

janeiro, sendo que a empresa jamais 

retornou às suas atividades. Arlindo 

Orlando já não tem mais a Carteira de 

Trabalho, porém consta no Cadastro 

Nacional de Informações Sociais (CNIS) 

os seus vínculos e suas remunerações, 

informados na época adequada. No ano 

de 2006, fez 65 anos de vida e tinha 150 

competências efetivamente contribuídas 

para a Previdência Social, sem retorno à 

atividade. Requereu a aposentadoria por 

idade no ano de 2010 e o INSS indeferiu 

por falta de carência. Nessa situação, 

assiste razão a autarquia previdenciária. 

 

39 Pedro Servo foi professor do ensino 

médio durante dez anos, depois atuou por 

mais dez anos como professor de ensino 

fundamental e,  por mais dez anos, 

trabalhou no magistério superior na 

condição de professor, situação que 

perdurou até 20.10.1998. Depois desta 

experiência, laborou mais dois meses 

como professor de ensino infantil, 

parando de contribuir em 2005. Requereu 

sua aposentadoria em 2010 com 58 anos 

de idade. Nessa situação, Pedro Servo 

pode requerer a Aposentadoria por 

Tempo de Contribuição Integral na 

condição de professor. 

 

40 Pedro Henrique, morador de Caetité, 

deseja aposentar-se por tempo de 

contribuição de forma integral. Para tanto 

apresentou alguns documentos, a saber: 

um certificado de reservista no qual 

consta o serviço militar obrigatório por 

01 (um) ano, um período provado com 

cadernetas de contribuição que contribuiu 

para o antigo Instituto de Aposentadorias 

e Pensões dos Bancários (IAPB) nos anos 

de 1955 a 1959, totalizando 05 (cinco) 

anos exatos e um único emprego numa 

loja de departamentos que durou 

exatamente 29 (vinte e nove) anos. No 

ato do requerimento, o INSS exigiu a 

indenização relativa ao período de 1955 a 

1959, sob o argumento de que era 

período anterior ao surgimento do 

Regime Geral de Previdência Social. 

Passado o prazo regulamentar para 

cumprir a exigência o segurado não se 

manifestou, levando a autarquia ao 

indeferimento da aposentadoria por falta 

de tempo de contribuição, pois apenas 

totalizou-se 30 (trinta) anos de tempo de 

contribuição. Assim, tendo em vista que 

a partir de EC 20/98 prevalece o 

princípio contributivo, assiste razão ao 

INSS.      

 

41 Valdeci, inscrito na previdência social 

na qualidade de contribuinte individual, 

trabalha unicamente como Micro 

Empreendedor Individual - MEI, 

recolhendo, no que diz respeito à sua cota 

previdenciária, 5% do valor mínimo 

mensal. Nessa situação, para Valdeci 

fazer jus ao benefício de aposentadoria 

por tempo de contribuição ou a uma 

Certidão de Tempo de Contribuição 

incluindo o tempo pago em alíquota 

reduzida, deverá recolher mais 15% 

daquele valor, mais os juros de mora e 

multa. 
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42 Tício, segurado inscrito na 
previdência social desde 1969, requereu 
sua aposentadoria por tempo de 
contribuição em maio de 2011. Em 
16.12.1998 possuía 25 anos de tempo de 
contribuição em função de diversos 
empregos. Ele chega, porém, ao ano de 
2011 com 34 anos de tempo total de 
contribuição e idade de 53 anos e sem 
qualidade de segurado. Nessa situação, 
terá direito ao benefício proporcional e a 
renda mensal inicial da aposentadoria de 
Tício corresponderá à setenta por cento 
do salário-de-benefício. 
 
Em cada um dos próximos itens, é 

apresentada uma situação hipotética a 

respeito do auxílio-acidente, seguida de 

uma assertiva a ser julgada. 

43 Eli, segurada empregada filiada ao 
regime geral da previdência social, 
depois de dois anos recebendo o auxílio-
doença teve sua capacidade laborativa 
reduzida por seqüelas decorrentes de 
grave acidente que implicou dano à 
coluna vertebral. Ato contínuo, a perícia 
do INSS concedeu-lhe o auxílio- 
acidente. Cinco anos após a fruição do 
auxílio- acidente, Eli voltou a sentir dores 
na mesma lesão de coluna. As dores 
aumentaram e o médico pessoal emitiu 
um laudo informando que ela deveria 
afastar-se do trabalho por quatro meses. 
Neste caso concreto, poderá Eli - após 
avaliação favorável no INSS - acumular 
o auxílio-doença com o auxílio acidente, 
pois inexiste proibição normativa para 
tanto.   
 
44 Andréia, segurada especial, após ter 
sofrido grave acidente enquanto limpava 
a plantação de batatas de sua família, 
recebeu auxílio-doença por dez meses. 
Depois desse período, foi 
comprovadamente constatada a redução 
de sua capacidade laborativa, decorrente 
da seqüela do acidente. Nessa situação, 
Andréia não terá direito ao auxílio-

acidente, pois inexiste fonte de custeio 
para tal direito.  
 
Em cada um dos itens seguintes, é 

apresentada uma situação hipotética 

acerca do salário-maternidade, seguida 

de uma assertiva a ser julgada. 

45 Daniela era empregada na GPC Ltda 
desde 01.01.2005, mas em 30.01.2011 
fora demitida sob a alegação de  
“enxugamento dos quadros da empresa”. 
Recém-casada, teve seu primeiro filho, 
Vitor, no dia  01.03.2011, após um pré-
natal realizado mês a mês com todos os 
cuidados inerentes à espécie. Embora 
desempregada, à luz do regulamento da 
previdência social ela poderá requer o 
salário-maternidade no INSS, inexistindo 
razão para a autarquia previdenciária 
indeferir. 
 
46 Seis amigas: Livia, Flaviane, Magda, 
Paola, Úrsula e Dani engravidaram na 
mesma época e seus filhos nasceram 
todos em julho de 2011. Lívia era 
empregada de uma multinacional e sua 
remuneração era de R$ 8.000,00;  
Flaviane era estivadora e no mês anterior 
ao parto auferiu R$ 3.000,00; Magda era 
prestadora de serviço a empresas de 
forma eventual sem qualquer 
intermediador e nos últimos 20 meses 
recebeu todo mês R$ 2.000,00; Paola 
vivia em regime de economia familiar 
com seu marido na sítio Rancho Fundo; 
Úrsula era doméstica e seu salário 
anotado na Carteira de Trabalho era de 
R$ 3.000,00 e Dani estava desempregada 
e nesta condição contribuía na filiação 
que lhe seria cabível com o valor de R$ 
1.000,00 todos os meses desde janeiro de 
2009. Sendo assim, sem utilizar-se dos 
índices de atualização monetária, 
podemos dizer que as rendas mensais do 
benefício será equivalente a R$ 8.000,00 
para Livia, a R$ 3.000,00 para Flaviane, 
a R$ 2.000,00 para Magda, a R$ 545,00 
(salário-mínimo de época) para Paola, a 
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R$ 3.000,00 para Úrsula e a R$ 1.000,00 
para Dani. 
 
47 Jéssica, impossibilitada de engravidar, 
resolve adotar dois irmãos gêmeos de 
cinco anos. Ela Trabalha na empresas 
XPTO Ltda. Nessa situação, Jéssica terá 
direito a um salário-maternidade com 
duração de 30 dias e será pago pelo 
INSS. 
 

48 Ana Paula, estagiária, fez sua 
inscrição em janeiro de 2010 na 
previdência social, na qualidade de 
segurada facultativa, passando a recolher 
as suas contribuições mensais sempre no 
último dia do mês subsequente à 
competência de pagamento. Em abril, 
descobriu que estava grávida, vindo seu 
filho a nascer no dia 28.12.2010. Nessa 
situação, não há nada que impeça Ana 
Paula de receber o salário-maternidade, 
pois a carência do benefício foi 
cumprida. 
 
49 Viviane está grávida e exerce 
atividade de marisqueira com seu grupo 
familiar, sendo, portanto, segurada 
especial da previdência social. Nessa 
situação, ela tem direito ao salário-
maternidade desde que comprove o 
exercício desta atividade nos últimos dez 
meses imediatamente anteriores à data do 
parto ou do requerimento do benefício, 
quando solicitado antes do parto, mesmo 
que a atividade tenha sido realizada de 
forma descontínua. E o valor do 
benefício será invariavelmente 
equivalente ao salário - mínimo nacional. 
 
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. 

50 Ingrid perdeu a mão direita, a mão 
esquerda e a perna direita em grave 
acidente de trânsito, e, por isso, foi 

aposentada por invalidez. Nessa situação, 
Ingrid pode ter  a aposentadoria por 
invalidez deferida na 1ª perícia sem 
afrontar a lei, independente de anterior 
auxílio-doença; e, ainda  tem o direito de 
receber o adicional de 25%, isto é, a 
Grande Invalidez,  paga aos segurados 
que necessitam de assistência permanente 
de terceira pessoa. Saliente-se que este 
valor será pago mesmo que somado à 
aposentadoria ultrapasse o “teto” do 
INSS. 
 
51 Jacurupira, aposentada por invalidez 
pelo regime geral de previdência social, 
solicitou “alta a pedido”, pois se julgava 
apta a retornar a atividade. O INSS 
recusou o pedido sob a argumentação de 
que as aposentadorias são irreversíveis e 
irrenunciáveis. Assim, a decisão do INSS 
não merece ser reformada mesmo 
provada a capacidade laboral da 
aposentada. 
 
52 Beatriz, moradora de Barra das 
Garças, aposentada por invalidez há 20 
anos na condição de autônoma, foi 
periciada regularmente pelo INSS, em 
reavaliação bienal. A perícia concluiu 
pela restauração da capacidade laborativa 
desde a data do exame pericial. Nessa 
situação, o benefício da aposentadoria 
por invalidez será cessado a partir da data 
da realização da perícia. 
 
53 Erick sofreu grave acidente 
automobilístico que o deixou incapaz 
para o trabalho desde o evento 
acidentário, não havendo qualquer 
condição de reabilitação, conforme 
exame médico pericial realizado pela 
previdência social. Ocorre que na data do 
acidente ele tinha pago apenas 07 (sete) 
contribuições regulares como segurado 
contribuinte individual em toda a sua 
vida contributiva. Nesta situação, ele até 
poderia ter imediatamente a 
aposentadoria por invalidez, mas não o 
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terá pois não cumpriu a carência de 12 

(doze) meses.   

 

54 Mister Xurupita, soldador, já havia 

contribuído para a Previdência Social 

durante 15 (quinze) anos, quando foi 

acometido de um câncer que determinou 

sua aposentadoria por invalidez 

acidentária do trabalho, após ter recebido 

um auxílio-doença acidentário do 

trabalho por 05 (cinco) anos. Permaneceu 

recebendo o benefício de aposentadoria 

por invalidez durante 10 (dez) anos, 

quando recebeu alta e completou em 

seguida a idade de 65 anos. Nesta 

situação, poderá, após cessar a 

mensalidade de recuperação, requerer e 

acessar a aposentadoria por idade.    

 

Em cada um dos itens que se seguem, é 

apresentada uma situação hipotética 

acerca da aposentadoria especial, 

seguida de uma assertiva a ser julgada. 

55 Laís trabalhou, vinte anos, exposta de 

forma não-ocasional nem intermitente, a 

agentes físicos nocivos. Desde janeiro de 

2009 até 2015 é cooperada de 

cooperativa de trabalho, laborando em 

Hospital Público exposta de forma 

habitual e permanente a agentes 

biológicos. Nessa situação, Laís não terá 

direito a requerer, no futuro, 

aposentadoria especial, pois os agentes 

distintos retiram tal direito. 

 

56  Walace Ansioso da Silva julga-se na 

condição de requerer aposentadoria 

especial. Nessa situação, ele deverá 

instruir seu pedido com o perfil 

profissiográfico previdenciário. 

Documento exigido,  acaso seja emitido a 

partir de janeiro de 2004 e entregue pela 

empresa em que trabalha, sendo 

embasado em laudo técnico das 

condições ambientais do trabalho que 

comprove as condições para habilitação 

de benefícios previdenciários sujeiros a 

agentes físicos , químicos ou biológicos 

ou a combinação destes. Já para os 

períodos anteriores poderá para 

comprovar a exposição, se emitido até 

dezembro de 2003, apresentar o DIRBEN 

8030 ou o SB 40.  

 

57 Conrado, segurado da previdência 

social, recebe adicional de penosidade da 

empresa em que trabalha. Nessa situação, 

a condição de Conrado não é suficiente 

para que ele tenha concedida em seu 

favor a aposentadoria especial, cujo 

tempo de contribuição é diminuído. 

 

Em cada um dos itens seguintes, é 

apresentada uma situação hipotética 

relacionada à pensão por morte, 

seguida de uma assertiva a ser julgada. 

58 Fernandinho tem 20 anos de idade e 

recebe a pensão decorrente do 

falecimento de seu pai, Anselmo, de 

quem é filho único.  O dependente está 

cursando uma universidade pública em 

horário integral e não é inválido. Nessa 

situação, mesmo não sendo inválido tem 

direito à percepção da pensão até aos 24 

anos se ainda pendente o curso superior. 

 

59 Gustavo, sempre foi estudante e 

jamais se inscreveu no regime geral da 

previdência social. No dia 09.08.2011, às 

08:00 horas, inscreveu-se na Previdência 

Social na qualidade de segurado 

facultativo. Neste mesmo dia, ao meio-

dia, pagou na “Casa Lotérica Boa Sorte” 

a primeira contribuição relativa a agosto. 

A noite, às 19:00 horas, veio a sofrer um 

grave acidente, deixando esposa e dois 

filhos de 05 e 08 anos. Nessa situação, os 

filhos e a esposa de Gustavo receberão a 

pensão por morte pelo fato de ter havido 

o preenchimento de todos os requisitos 

para tanto. 

 

60  Paulo André, segurado do regime 

geral da previdência social, em passeio 

de navio no Caribe “desapareceu” após o 

naufrágio do navio Discovery Seas, em 
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06.11.2015; a sua esposa, provando que 

ele estava a bordo da embarcação pode 

requerer a pensão por morte em  

01.02.2016, sendo-lhe paga pela 

autarquia previdenciária desde a data do 

naufrágio.  

 

Com relação ao auxílio-doença, julgue 

os próximos itens. 

61 Moraes é empregado da empresa 

NPMS Ltda e estava afastado das 

atividades laborais desde 01.01.2011, no 

entanto, recebeu alta do INSS no dia 

01.06.2011, retornando à atividade 

laboral. Em 26.07.2011, voltou a sentir 

fortes dores na mesma região que 

ocasionou o anterior auxílio-doença, 

implicando segundo seu médico a 

necessidade de afastar-se da atividade 

laboral por pelo menos mais 4 meses. 

Assim, deve permanecer os primeiros 15 

dias afastado pela empresa para tão 

somente ser encaminhado ao INSS, vez 

que decorridos mais de 45 dias do retorno 

à atividade. 

 

62 Um segurado empregado do Regime 

Geral durante os primeiros 15 dias de 

afastamento por motivo de auxílio-

doença terá o seu contrato de trabalho 

interrompido, passando a usufruir a partir 

do 16º dia do benefício pago pelo INSS, 

ocasião em que o contrato de trabalho 

estará suspenso. Estes fenômenos são 

bem consolidados pela jurisprudência, 

sendo certo que se a empresa garantir ao 

segurado licença remunerada ficará 

obrigada a pagar-lhe durante o período de 

auxílio-doença a eventual diferença entre 

o valor deste e a importância garantida 

pela licença, sendo em regra parcela não 

integrante do salário contributivo.  

 

 

63 Amandina tem a idade de 99 anos e 

está em auxílio-doença. Convocada para 

realizar perícia reavaliatória, negou-se a 

comparecer, pois o seu procurador 

legalmente constituído invocou 

prerrogativas dispostas no Estatuto do 

Idoso. Diante do caso concreto, o INSS 

suspendeu o benefício, após a 

caracterização da ampla defesa e do 

contraditório. Ocorre que por ser pessoa 

acima 85 anos a recusa lhe é legítima.   

 

64 Simão Chorão é empregado e se 

afastou do trabalho por 10 dias a contar 

de 1º da março de 2011, retornando à 

atividade laboral no seu empregador no 

dia 11 de março de 2011. No dia 05 de 

maio de 2011 queixou-se do mesmo mal 

e foi afastado pelo médico do trabalho 

por quinze dias, sendo-lhe informado que 

se persistir a doença deve agendar a 

perícia médica no INSS, findo o referido 

prazo de 15 dias. Assim, o médico do 

trabalho agiu em conformidade com o 

Regulamento da Previdência Social o 

qual prevê o dever genérico de o 

empregador custear os primeiros 15 dias 

de afastamento.  

 

Em cada um dos itens seguintes, é 

apresentada uma situação hipotética 

acerca do auxílio-reclusão, seguida de 

uma assertiva a ser julgada. 

65 Mário estava preso devido a crime 

grave contra o sistema financeiro 

nacional. Durante a sua prisão, nasceu 

um filho seu com uma mulher que não 

era nem sua esposa e nem companheira.  

Neste caso, pelo fato de ter nascido 

posterior ao aprisionamento o filho de 

Mário não terá direito ao auxílio-

reclusão, mesmo que os demais 

requisitos tenham sido cumpridos. 

 

66 Fabiano, ex-segurado do regime geral 

de previdência, cometeu delito 

consistente em lesão corporal grave  de 6 

(seis) ex-subordinados do seu primeiro 

emprego.  Ocorre que sofreu uma  crise 

denominada “Rotweiler Atack”, mas 

mesmo assim o juízo criminal 

competente resolveu decretar a sua 
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prisão,  após responder em liberdade. 
Fabiano foi demitido em janeiro de 2008, 
sem receber Seguro-Desemprego, 
ganhando salário-mínimo e tendo apenas 
2 anos de trabalho; o delito ocorreu em 
fevereiro de 2008 e o aprisionamento se 
deu em maio de 2010. Já preso, requereu-
se de ofício um auxílio-doença para 
Fabiano, pois teve lesão decorrente da 
mesma briga. Neste sentido, podemos 
afirmar que a Aline, a esposa de Fabiano, 
terá direito ao auxílio-reclusão, não 
sendo óbice o auxílio-doença o qual 
cessou 3 dias antes do aprisionamento. 
 
  
Em cada um dos itens subseqüentes, é 

apresentada uma situação hipotética 

que trata de cumulação de benefícios e 

crimes contra a Previdência Social, 

seguida de uma assertiva a ser julgada. 

67 Flaviana laborou durante todo uma 
vida nas Empresas Rei da Voz - 
eletrodomésticos. Em 1999, aposentou-se 
por Tempo de Contribuição, mas 
continuou a trabalhar no mesmo ramo, 
mas em outra grande empresa de 
eletrodomésticos. Em junho de 2011, 
sofreu grave acidente na perna esquerda 
enquanto estava no pátio da empresa, 
após ser atropelada por  uma 
empilhadeira da própria firma. A fratura, 
segundo todos os médicos consultados, 
levará mais ou menos 8 meses para 
consolidar. Neste caso, não há 
impedimento para que Flaviane receba 
um auxílio-doença acidentário do 
trabalho. 
 

 

68 Artur é casado com Viviane, desta 
relação nasceu em 01.01.2011 Frederico 
D. da Silva. Viviane é contribuinte 
individual há vários anos e paga sempre 
em dia. Ocorre que Viviane, por sofrer 
fortes hemorragias entre outros 
problemas durante a gravidez, entrou em 
auxílio-doença no segundo mês de 

gestação, sendo que deveria permanecer 
até março de 2011 no referido benefício 
por incapacidade. Diante do quadro 
apresentado e considerando que a 
segurada requereu o salário-maternidade 
no prazo certo, deve-se conceder a partir 
de 01.01.2011 o salário-maternidade, 
suspendendo o auxílio-doença e se, ao 
final do salário-maternidade, persistir a 
doença incapacitante, deve-se reativar o 
auxílio-doença.     
 

69 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 pago 
regularmente o benefício. Na presente 
hipótese, o responsável cometeu, em tese, 
crime de sonegação  previdenciário. 
 

70 Paola era motorista de coletivo 
quando sofreu um grave acidente no ano 
de 2005, lesionando os membros 
inferiores. Depois de dois anos de 
auxílio-doença, o médico concluiu que 
ela deveria retornar ao trabalho, mas em 
função diversa da de motorista e lhe seria 
devido pelo INSS um auxílio-acidente 
decorrente da sequela definitiva com 
implicação laborativa. Ato contínuo, 
Paola passou a ser fiscal de linha de 
coletivo e ganhava o seu salário normal 
junto com o auxílio-acidente pago pela 
Previdência Social. Certo dia, em janeiro 
de 2010, ela, ao descer de um ônibus 
enquanto trabalhava,  sentiu novamente 
fortes dores nas pernas, exatamente no 
local do antigo acidente; a doença 
anterior recrudesceu e o médico da 
empresa a encaminhou para o INSS, vez 
que ao seu ver precisaria  de uns 5 meses 
para retornar à atividade. Neste caso, face 
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ausência de previsão normativa, ela 

poderá cumular o anterior auxílio-

acidente com o atual auxilio-doença.    


