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 Entenda como foi a prova de 2008 e veja o que pode cair na sua prova de 2016. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Cargo: Técnico do Seguro Social - INSS 

Banca: Cespe/UNB 2008 

Total de questões: 15 

 

Divisão das questões por conteúdo: 

Regência verbal e emprego do sinal indicativo de crase: 1 

Concordância verbal e nominal: 2 

Tipologia textual: 1 

Compreensão e interpretação de textos e emprego das classes de palavras: 8 

Sintaxe da oração e do período: 2 

Redação de correspondências oficiais: 1 

 

Edital de 2008 – Como veio no edital: (em vermelho o que não foi cobrado na prova) 

1 Compreensão e interpretação de textos.  

2 Tipologia textual.  

3 Ortografia oficial.  

4 Acentuação gráfica.  

5 Emprego das classes de palavras. 

6 Emprego do sinal indicativo de crase.  

7 Sintaxe da oração e do período.  

8 Pontuação.  

9 Concordância nominal e verbal. 

10 Regência nominal e verbal.  

11 Significação das palavras.  

12 Redação de correspondências oficiais. 

 

Edital de 2015 

1 Compreensão e interpretação de textos.  

2 Tipologia textual.  

3 Ortografia oficial.  

4 Acentuação gráfica.  

5 Emprego das classes de palavras.  

6 Emprego do sinal indicativo de crase.  

7 Sintaxe da oração e do período.  

8 Pontuação.  

9 Concordância nominal e verbal.  

10 Regências nominal e verbal.  

11 Significação das palavras.  

12 Redação de correspondências oficiais (conforme Manual de Redação da Presidência da República).  

 

Comentário das Professoras de Língua Portuguesa a respeito do que pode cair na sua prova: 

É possível perceber que o edital de 2015 apresenta os mesmos tópicos do edital de 2008 da 

CESPE/Unb; vale destacar que a prova de 2012 realizada pela FCC também apresentou os 

mesmos pontos que foram cobrados para esse novo concurso. Com base nas questões de 2008, 

analisamos a prova azul e essa segue a seguinte disposição: As quatro primeiras questões estão 

relacionadas ao texto literário de Fernando Sabino; a questão 01 é sobre crase; a questão 02 
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trata da reescrita de trecho do texto base; a questão 03 é sobre flexão verbal, ou seja, emprego 

das classes de palavras; já a questão 04 aborda a tipologia textual. 

Na sequência segue a apresentação de um gráfico e uma relação de questões que misturam LP 

e RLM. As questões 05, 06 e 08 são de RLM; a questão 07 é de compreensão, assim como a 

questão 09; a questão 10 trabalha a coesão, o que se relaciona à compreensão e interpretação 

também.  

Essa prova trabalha bastante com a linguagem verbal e não verbal, pois há a presença de tabelas 

e gráficos. As questões 19 e 22, por exemplo, abordam compreensão e interpretação desses 

textos que misturam essas linguagens.  

Na página 03 da prova, existem mais 02 textos que serviram de base para as próximas 04 

questões: a questão 23 aborda compreensão; a questão 24 trabalha com o termo SE; já a 

questão 25 mais uma vez trata de reescrita; e a questão 26 é sobre interpretação. Além disso, é 

cobrado um ponto de RCO, trata-se da questão 34 que trabalha com o gênero relatório. 

Para finalizar, há mais uma questão de compreensão e interpretação, a de número 37, que está 

baseada na apresentação de duas fotografias.  

Notamos que alguns pontos contemplados em edital não foram cobrados na prova, como 

Ortografia oficial, Acentuação gráfica, Pontuação e Significação das palavras. Entretanto, vale 

ressaltar que esses pontos têm sido cobrados atualmente pela banca CESPE/UnB, uma vez que 

o acordo ortográfico é assunto frequente nas últimas provas, o que envolve os pontos até então 

não cobrados, fique atento! 

 
 

RLM e MATEMÁTICA 

Cargo: Técnico do Seguro Social - INSS 

Banca: Cespe/UNB 2008 

Total de questões: 7 de matemática e 5 de lógica 

 

Divisão das questões por conteúdo: 

Exemplo: 

 Valores Lógicos das Proposições, Conectivos, Proposições Compostas: 3 questões 

 Sentenças Abertas: 2 questões  

 Funções e gráficos: 3 questões  

 Porcentagens: 2 questões 

 Regras de três simples: 1 questão  

 Progressões Aritméticas: 1 questão 

Edital de 2008 – Como veio no edital: (em vermelho o que não foi cobrado na prova) 

RACIOCÍNIO LÓGICO:  
1 Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições; valores lógicos das proposições; sentenças abertas; número 
de linhas da tabela verdade; conectivos; proposições simples; proposições compostas.  
2 Tautologia.  
3 Operação com conjuntos.  
4 Cálculos com porcentagens. 
 
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA:  
1 Números inteiros, racionais e reais.  
2 Sistema legal de medidas.  
3 Razões e proporções.  
4 Regras de três simples e composta.  
5 Porcentagens.  
6 Equações e inequações de 1.º e de 2.º graus.  
7 Funções e gráficos.  
8 Seqüências numéricas.  
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9 Progressões aritméticas e geométricas.  
10 Juros simples e compostos. 
 
EDITAL 2015: 

RACIOCÍNIO LÓGICO:  
1 Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições; valores lógicos das proposições; sentenças abertas; número 

de linhas da tabela verdade; conectivos; proposições simples; proposições compostas.  

2 Tautologia.  

3 Operação com conjuntos.  

4 Cálculos com porcentagens.  

 

Comentário do professor a  respeito do que pode cair na sua prova: 

A prova de 2008 tinha matemática e não cobrou o assunto de conjuntos, já na prova de 

2015/2016 só terá RLM e isso deve facilitar a vida do candidato a uma vaga no INSS. 

Acreditamos (o time das exatas Alfacon) que a prova terá entre 5 a 8 questões de RLM e 

baseado no que a banca costuma cobrar nos últimos tempos essas podem ser umas 4 ou 5 de 

proposições, 1 ou 2 de conjunto e 1 ou 2 de porcentagem, podemos inclusive fazer uma 

interdisciplinaridade entre os assuntos de conjuntos e porcentagem ou entre conjuntos e 

proposição ou ate mesmo entre porcentagem e proposição. A experiência conta a favor dos 

alfartanos, pois há muito tempo estamos trabalhando esses três assuntos (proposição, 

porcentagem e conjuntos) e temos certeza que todos – os alfartanos – irão gabaritar a prova de 

RLM. Nada de reclamar, negocio é por a faca entre os dentes e estudar ate 14/05/2016 antes da 

prova, fazer o seu melhor na prova e garantir a sua vaga. 

Abração do professor Lustosa e de todo o time das exatas do Alfacon. 

 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
Edital 2015 

 
1 Direitos e deveres fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade; direitos sociais; nacionalidade; cidadania; garantias constitucionais individuais; garantias 

dos direitos coletivos, sociais e políticos.  

2 Administração Pública (artigos de 37 a 41, capítulo VII, Constituição Federal de 1988 e atualizações).  

 
Breve comentário do professor da disciplina a respeito do edital: 
 

O edital de direito constitucional é a reprodução do anterior, sem nenhuma surpresa ou novidade, 
sendo cobrado apenas os direitos fundamentais e a parte que trata da administração pública. 
Dentro de direitos fundamentais, o art. 5º (direitos e garantias individuais e coletivos) merece uma 
atenção especial, sendo sempre o favorito em prova. Além disso, o tópico de Administração 
Pública também é bastante importante, pois muitos dos conteúdos ali estudados também podem 
ser objeto de prova em direito administrativo, tratando-se de um assunto comum a ambas as 
matérias. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO  
 
Edital 2015 

 

1 Estado, governo e Administração Pública: conceitos, elementos, poderes e organização; natureza, fins e princípios.  

2 Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios.  

3 Organização administrativa da União; administração direta e indireta.  

4 Agentes públicos: espécies e classificação; poderes, deveres e prerrogativas; cargo, emprego e função públicos; 

regime jurídico único: provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição; direitos e vantagens; regime 

disciplinar; responsabilidade civil, criminal e administrativa.  

5 Poderes administrativos: poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do 

poder.  

6 Ato administrativo: validade, eficácia; atributos; extinção, desfazimento e sanatória; classificação, espécies e 

exteriorização; vinculação e discricionariedade.  

7 Serviços Públicos: conceito, classificação, regulamentação e controle; forma, meios e requisitos; delegação: 

concessão, permissão, autorização.  

8 Controle e responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo; 

responsabilidade civil do Estado. Lei nº 8.429/1992 (sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 

enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função da administração pública direta, indireta ou 

fundacional e dá outras providências).  

9 Lei n°9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo).  

 

REGIME JURÍDICO ÚNICO:  
1 Lei 8.112/1990 e alterações, direitos e deveres do Servidor Público.  

2 O servidor público como agente de desenvolvimento social.  

3 Saúde e qualidade de vida no serviço público.  

 
 
Breve comentário do professor da disciplina a respeito do edital: 
 

O edital de direito administrativo veio relativamente extenso, mas sem grandes surpresas. Foram 
exigidos os conhecimentos básicos de direito administrativo, que tratam da organização da 
Administração Pública, tema que além de bastante cobrado, é um requisito para o bom 
aprendizado dos tópicos posteriores.  
Outro tópico que merece uma atenção especial é a Lei 8.112/90, que vem cobrado em dois 
pontos no edital (dentro de administrativo e dentro de regime jurídico único). Entretanto, a lei veio 
cobrada de maneira recortada, sendo exigidos apenas alguns tópicos da mesma, o que facilita 
bastante o estudo. 
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Análise Conteúdo de Informática 

Cargo: Técnico do Seguro Social - INSS 

Banca: Cespe/UNB 2008 

Total de questões: 5 

 

Divisão das questões por conteúdo: 

 Windows XP e Linux: 1 questão. 

 Correio eletrônico e segurança: 1 questão. 

 Microsoft Word 2003: 1 questão.  

 Internet: 1 questão. 

 Microsoft Excel 2003: 1 questão. 

Edital de 2008 – Como veio no edital: (em vermelho o que não foi cobrado na prova) 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 1 Conceitos de Internet e intranet. 2 Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e a intranet. 3 Conceitos e modos de 

utilização de ferramentas e aplicativos de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e 

pesquisa. 4 Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 

informática. 5 Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações. 6 

Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais Windows e Linux. 

Edital de 2015 

 

1 Conceitos de Internet e intranet.  

2 Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática.  

3 Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações utilizando-se a 

suíte de escritório LibreOffice.  

4 Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais Windows 7 e 10.  

5 Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação e correio eletrônico. 6 Noções básicas de segurança e 

proteção: vírus, worms e derivados.  

  

Comentário do professor a respeito do que pode cair na sua prova em comparação com o edital de 2008: 

Em comparação ao último concurso do INSS elaborado pela cespe as mudanças do edital 
contemplam: a saída do Linux; a cobrança específica do LibreOffice, antes era cobrado tanto MS 
como Br Office; outro ponto é a entrada do Windows 10 pulando o Windows 8, como já era 
previsto dado a atualização gratuita. 
Quanto ao que se espera de assuntos cobrados, efetivamente, nas questões a cespe tem 
abordado bastante os conceitos de computação na nuvem e segurança. Dentro da perspectiva de 
5 a 10 questões de informática pode se esperar duas a três questões sobre segurança, de duas a 
três questões sobre redes (Internet, Cloud, correio eletrônico). Já a parte do LibreOffice pode ser 
cobrada em 1 a quatro questões e não ser cobrado o Windows 10, como pode ser cobrado 3 de 
Windows 10 e duas de Libre Office. 
No que diz respeito ao Windows 10 a Cespe é uma banca que gosta de novidades, portanto focar 
nas novas funcionalidades e nas que sofreram mudanças aumentam a probabilidade de acertar 
as questões. 
Quanto ao LibreOffice o primeiro passo é instalar a suíte e conhecer seu ambiente, 
principalmente a sua organização geral e localização das ferramentas. 
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