1000 Questões Gabaritadas para o INSS





Questões Gabaritadas
Informações sobre o Concurso
Dicas de como montar seu plano de estudo
200 Questões Anotadas de acordo com a legislação
previdenciária atualizada

1ª Edição

2018

Sumário | 5

Sumário
SUMÁRIO ..................................................................................... 5
SOBRE O CONCURSO .................................................................... 7
ANÁLISE DA ÚLTIMA PROVA ............................................................................................. 9
COMO MONTAR E ORGANIZAR A SUA PLANILHA DE ESTUDOS
PARA CONCURSO ....................................................................... 11
AVALIE SEU TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTUDAR ........................................................... 12
TEMPO DIÁRIO PARA ESTUDOS (VARIÁVEL) ................................................................... 12
TEMPO SEMANAL PARA CADA DISCIPLINA (RÍGIDO) ..................................................... 12
CONSIDERE O NÍVEL DE IMPORTÂNCIA DAS DISCIPLINAS ............................................. 13
INTERCALE ÁREAS DISTINTAS NO CRONOGRAMA ......................................................... 13
ADICIONE INTERVALOS ENTRE AS DISCIPLINAS ................................................................................... 14
NÃO ABRA MÃO DO DESCANSO .......................................................................................................... 14
ALGUMAS DICAS EXTRAS ..................................................................................................................... 14

8 TÉCNICAS DE MEMORIZAÇÃO PARA MELHORAR OS SEUS
ESTUDOS .................................................................................... 15
TÉCNICAS DE MEMORIZAÇÃO ......................................................................................... 15
1. SAIR DO “PILOTO AUTOMÁTICO” .................................................................................................... 15
2. TREINO DA CONCENTRAÇÃO........................................................................................................... 15
3. AUTOEXPLICAÇÃO ........................................................................................................................... 16
4. FICHAMENTO ................................................................................................................................... 16
5. MEMÓRIA INVERSA ......................................................................................................................... 16
6. ACRÔNIMOS .................................................................................................................................... 17
7. FLASHCARDS.................................................................................................................................... 17
8. REVISÃO SEMANAL .......................................................................................................................... 17

DICAS E HÁBITOS DE ESTUDO ................................................... 18
PREPARE O AMBIENTE DE ESTUDO ................................................................................. 18
CUIDE DA SUA ALIMENTAÇÃO ........................................................................................ 18

6 | INSS | Questões Gabaritadas

PRATIQUE EXERCÍCIOS FÍSICOS ....................................................................................... 19
EXERCITE A SUA MENTE................................................................................................... 19
ABUSE DOS SIMULADOS ................................................................................................. 19
LÍNGUA PORTUGUESA | 01 - 160 ............................................... 21
RACIOCÍNIO LÓGICO | 161 - 280 .............................................. 85
NOÇÕES DE INFORMÁTICA | 281 - 401.................................... 125
ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO | 401 - 480 ................................ 169
REGIME JURÍDICO ÚNICO | 481 - 560..................................... 187
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL | 561 - 680............... 215
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO | 681 - 800 .............. 265
SEGURIDADE SOCIAL | 801 - 1013 .......................................... 307
GABARITOS ....................................................................................................................368
QUESTÕES DE SEGURIDADE SOCIAL ANOTADAS ..................... 377

Sobre o Concurso | 7

Sobre o Concurso

O concurso anterior teve o resultado final divulgado no dia 20 de
junho de 2016. O objetivo do certame era contratar 950 novos profissionais.
Do total, 150 oportunidades eram para Analistas e as 800 para Técnico do
Seguro Social. A banca organizadora foi o Cespe.
Para o cargo de Técnico do Seguro Social, como mencionado, foram
800 Vagas, para uma remuneração de R$ 4.886,87. As inscrições foram
realizadas no período de 4/01/16 a 22/02, no site do Cebraspe/ CESPE
Nesta seleção as oportunidades foram para os estados de: São Paulo,
Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e
Tocantins.
Técnico do Seguro Social
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de
ensino médio (antigo segundo grau) ou curso técnico equivalente,
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.
Descrição sumária das atividades: realizar atividades internas e externas
relacionadas ao planejamento, à organização e à execução de tarefas de
competências constitucionais e legais do INSS que não demandem
formação profissional específica; coletar informações, executar pesquisas,
levantamentos e controles, emitir relatórios e pareceres; e exercer, mediante
designação da autoridade competente, outras atividades relacionadas às
finalidades institucionais do INSS.
Remuneração: até R$ 4.886,87, correspondente à remuneração bruta, já
incluído Vencimento Básico, GAE (Gratificação de Atividade Executiva) e
GDASS (Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro
Social).
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais.
Dos Requisitos Básicos para a Investidura no Cargo
 Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de
ensino médio (antigo segundo grau) ou curso técnico
equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
MEC.
 Ser aprovado no concurso público.
 Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de
nacionalidade portuguesa, estar amparado
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pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com
reconhecimento do gozo dos direitos
políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da Constituição Federal.
Estar em gozo dos direitos políticos.
Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do
sexo masculino.
Estar quite com as obrigações eleitorais.
Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo,
conforme item 2 deste edital.
Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse.
Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do
cargo.
Cumprir as determinações do edital.
O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem
ciência e aceita que, caso aprovado,
deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos
exigidos para o cargo por ocasião da posse

Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso
público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a
seguir:
 obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de
Conhecimentos Básicos;
 obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de
Conhecimentos Específicos;
 obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas
objetivas.
Vale lembra que o concurso realizado em 2012, a banca organizadora
foi a FCC (Fundação Carlos Chagas), onde foram ofertadas 1500 vagas para
o cargo de Técnico de Seguro Social, sendo que foram nomeados cerca de
4.156 candidatos aprovados.
No atual cenário e, conforme as informações publicadas em 2018, o
órgão requereu pelo menos 7580 vagas. De acordo com o documento
publicado, as vagadas viriam a ser ofertadas nas proporções descritas
abaixo:
 Técnico do Seguro Social
o
3.941 Vagas,
o
Nível médio,
o
Remuneração inicial de R$ 5.344,87.
 Analista
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A respeito das ideias do texto CB2A1AAA, julgue os itens subsequentes.
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01. CESPE - EBSERH - Conhecimentos Básicos - 2018
A cultura familista e pró-natalista que predominou no Brasil durante séculos
foi fruto da forte influência católica da colonização portuguesa.
( ) Certo ( ) Errado
02. CESPE - EBSERH - Conhecimentos Básicos - 2018
Durante o Estado Novo, os privilégios oferecidos aos homens casados e
com filhos eram parte das medidas adotadas pelo governo para incentivar
a natalidade.
( ) Certo ( ) Errado
03. CESPE - EBSERH - Conhecimentos Básicos - 2018
A legislação vigente na primeira metade do século XX desestimulava o
controle da natalidade pela população brasileira.
( ) Certo ( ) Errado
Com relação a aspectos linguísticos do texto CB2A1AAA, julgue os itens
seguintes.
04. CESPE - EBSERH - Conhecimentos Básicos - 2018
A substituição do ponto empregado logo após “pró-natalista” (R.2) por
vírgula, com a devida alteração da letra inicial maiúscula para minúscula,
manteria a correção do texto.
( ) Certo ( ) Errado
05. CESPE - EBSERH - Conhecimentos Básicos - 2018
O trecho “da prevalência de altas taxas de mortalidade, dos interesses da
colonização portuguesa, da expansão da ocupação territorial e do
crescimento do mercado interno” (R. 4 a 6) constitui uma enumeração que
complementa o sentido da expressão iniciada por “em função” (R.4).
( ) Certo ( ) Errado
06. CESPE - EBSERH - Conhecimentos Básicos - 2018
A substituição de “foram adotados” (R.8) por adotou-se preservaria a
correção e o sentido do texto.
( ) Certo ( ) Errado
07. CESPE - EBSERH - Conhecimentos Básicos - 2018
Seriam mantidos o sentido e a correção do texto caso o trecho
“complemento de renda dos casados com filhos e regras que privilegiavam
os homens casados e com filhos” (R. 12 e 13) fosse reescrito da seguinte
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Questões de Seguridade Social Anotadas

No último concurso aplicado, a banca organizadora cobrou, fora o
conteúdo descritivo, a seguinte legislação:
1. Lei nº 8.212/1991
2. Lei nº 8.213/1991
3. Decreto nº 3.048/1999
4. Lei de Assistência Social (LOAS): conteúdo; fontes e autonomia
(Lei nº 8.742/1993 e Decreto nº 6.214/2007 e alterações).
Visando contextualizar o candidato com o conteúdo apresentado pela
legislação correlata, as questões serão anotadas conforme a legislação
pertinente, demonstrando na prática a importância em estudar o texto legal
na forma como se apresenta.
01. CS UFG - Ana /SANEAGO/Saúde/Medicina do Trabalho/2018
No Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/1999) consta a
definição de Seguridade Social: "Compreende um conjunto integrado de
ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a
assegurar o direito relativo à ...
a) saúde, ao trabalho e à assistência social".
b) assistência social, ao trabalho e à previdência".
c) saúde, à previdência e ao trabalho".
d) saúde, à previdência e à assistência social".
Gabarito: D

Art. 1º do Decreto n. 3.048/1999 expressa: A seguridade social compreende
um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da
sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à
assistência social.

02. CESPE - AGE/SEDF/Direito e Legislação/2017
Julgue o próximo item, acerca do conceito e das fontes de custeio da
seguridade social.
A seguridade social representa um conjunto de benefícios prestados pelo
poder público ao trabalhador e aos membros de sua família,
independentemente de contribuição.
Gabarito: Errado

Art. 194 da Constituição Federal dispõe que “A seguridade social compreende
um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social.”
Assistência Social e Saúde são benefícios concedidos independentemente de
contribuição. Em regra, previdência depende de contribuição.
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03. FCC - AJP /FUNAPE/2017
Conforme estatuído na Constituição Federal de 1988, as ações realizadas
pelos Poderes Públicos em prol da Seguridade Social visam a assegurar
exclusivamente direitos atinentes a
a) saúde, educação e previdência social.
b) educação, segurança pública e assistência social.
c) saúde, previdência e assistência social.
d) cultura, saúde e assistência social.
e) previdência pública e assistência social.
Gabarito: C

Art. 194 da Constituição Federal dispõe que “A seguridade social compreende
um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e
à assistência social.”

04. CESPE - Tec (INSS)/INSS/2016
No que se refere à seguridade social no Brasil, julgue o item seguinte.
A CF define seguridade social como um conjunto integrado de ações de
iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
Gabarito: Certo

Art. 194 da Constituição Federal dispõe que “A seguridade social compreende
um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e
à assistência social.”

05. CESPE – AJ/STM/Apoio Especializado/Serviço Social/2018
Acerca da Lei n.º 8.212/1991, que dispõe sobre a seguridade social, julgue
o item a seguir.
Constitui princípio e diretriz da seguridade social o caráter democrático e
descentralizado da gestão administrativa, com a participação de membros
da comunidade, entre os quais, os empresários.
Gabarito: Certo

Art.1º Parágrafo único da referida lei: A Seguridade Social obedecerá aos
seguintes princípios e diretrizes: g) caráter democrático e descentralizado da
gestão administrativa com a participação da comunidade, em especial de
trabalhadores, empresários e aposentados.

06. CESPE - Proc/PGE PE/2018
Conforme a doutrina, o princípio previdenciário que representa o sistema
de repartição da seguridade social e garante a prestação de benefícios e

