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Não há como se pensar em preparação eficiente para concursos públicos sem que se
adquira experiência respondendo questões de provas anteriores.
Resolver questões de concursos passados aprimora a preparação e é a melhor forma de
avaliar seus conhecimentos sobre a teoria que você já estudou.
Quando você resolve provas anteriores, acaba conhecendo a forma de cobrança da teoria
exigida no edital. Com isso, você percebe onde precisa focar mais e fica atento a detalhes
que poderiam passar despercebidos.
Se compararmos dois candidatos com o mesmo número de horas de estudo, sendo que
um dedicou-se somente à teoria e o outro utilizou parte do tempo para a resolução de
provas anteriores da banca examinadora, o segundo provavelmente chegará à prova com
muito mais segurança e condições de obter melhores resultados.

É praticando que você aprende!

CONFIRA TAMBÉM
Guia Completo do Concurso INSS 2018
Cespe/UnB – Os segredos da Banca
Ciclo de Estudos – O Método
A Verdade sobre a Falta de Tempo para Estudar
Técnica Pomodoro – A Técnica Revelada
Matérias do Concurso do INSS 2018 – Técnico do Seguro Social

Direito Administrativo
Questão 1: CESPE - Analista INSS/2016
Conforme o Decreto n.º 7.556/2011, o INSS é uma autarquia federal vinculada ao MPS e
tem por finalidade promover o reconhecimento de direito ao recebimento de benefícios
administrados pela previdência social, assegurando agilidade e comodidade aos seus
usuários e ampliação do controle social.
Considerando essa informação, julgue o item seguinte, acerca da administração direta e
indireta.
O INSS integra a administração direta do governo federal, uma vez que esse instituto é
uma autarquia federal vinculada ao MPS.
Certo
Errado

Questão 2: CESPE - Analista INSS/2016
Conforme o Decreto n.º 7.556/2011, o INSS é uma autarquia federal vinculada ao MPS e
tem por finalidade promover o reconhecimento de direito ao recebimento de benefícios
administrados pela previdência social, assegurando agilidade e comodidade aos seus
usuários e ampliação do controle social.
Considerando essa informação, julgue o item seguinte, acerca da administração direta e
indireta.
Os institutos da desconcentração e da descentralização, essenciais à organização e
repartição de competências da administração pública, podem ser exemplificados,
respectivamente, pela relação entre o MPS e a União e pela vinculação entre o INSS e o
MPS.
Certo
Errado

Questão 3: CESPE - Analista INSS/Arquitetura/2008
Com base na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.
Se, depois de aprovado em concurso público, um cidadão for nomeado para cargo no
serviço público e falecer antes de tomar posse, sua esposa terá direito a pensão junto ao
INSS, direito este que, na situação considerada, consubstancia-se independentemente da
posse.
Certo
Errado

Questão 4: CESPE - Técnico INSS/2016
Julgue o item que se segue, acerca da administração pública.
No cômputo do limite remuneratório (chamado de teto constitucional), devem ser
consideradas todas as parcelas percebidas pelo agente público, incluídas as de caráter
indenizatório.
Certo
Errado

Questão 5: CESPE - Técnico INSS/2016
Considerando que determinado servidor público federal tenha sido removido para outra
sede, situada em outro município, para acompanhar sua esposa, que também é servidora
pública federal e foi removida no interesse da administração, julgue o item seguinte à luz
do disposto na Lei n.º 8.112/1990.
A referida remoção pressupõe o deslocamento do cargo ocupado pelo servidor para outro
órgão ou entidade do mesmo poder.
Certo
Errado

Questão 6: CESPE - Técnico INSS/2016
Julgue o item conforme o disposto na Lei n.º 8.112/1990.
Como medida que contribui para a melhoria da qualidade de vida do servidor público, élhe facultado optar pela acumulação de períodos de licença-capacitação, caso não seja
possível usufruí-los após cada período aquisitivo.
Certo
Errado

Questão 7: CESPE - Técnico INSS/2008
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética envolvendo servidores públicos,
seguida de uma assertiva a ser julgada com base na Lei n.º 8.112/1990.
Mara, jornalista, dirigiu-se a determinada repartição pública e solicitou, com o objetivo de
preparar matéria para o jornal do bairro onde trabalha, informações sobre uma lista de
itens, que incluía dados sobre o efetivo policial e nomes de policiais da área de inteligência
que trabalham sem uniforme no bairro em questão. O servidor atendeu-a rápida e
polidamente, mas negou-se a fornecer-lhe informações sobre os referidos itens, pois
tratava-se de dados sigilosos.
Nessa situação, a atitude do servidor está correta, pois é seu dever atender com presteza
ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas aquelas protegidas
por sigilo.
Certo
Errado

Questão 8: CESPE – Analista INSS/Arquitetura/2008
Com base na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.
É vedado a chefe de repartição pública, em qualquer situação, cometer a outro servidor
atribuições estranhas ao cargo que ocupa.
Certo
Errado

Questão 9: CESPE - Analista INSS/Direito/2008
Acerca do procedimento administrativo previsto na Lei n.º 9.784/1999, julgue o item a
seguir.
É vedado à administração recusar, de forma imotivada, o recebimento de documentos,
devendo o servidor orientar o interessado quanto ao cumprimento de eventuais falhas.
Certo
Errado

Questão 10: CESPE - Analista INSS/Engenharia Civil/2008
Um aspecto de primordial importância na elaboração ou na análise de editais de licitação é
a observância das exigências impostas pela lei de licitações e contratos.
Acerca desse assunto, julgue o item que se segue.
Quando for adotada, nas licitações, a modalidade de execução de empreitada por preço
global, a administração deverá fornecer, obrigatoriamente, junto com o edital, todos os
elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas
propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação.
Certo
Errado
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