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1 - COMO SER APROVADO NO INSS
Olá, tudo bem? Neste E-book gratuito traremos diversas dicas de como ser aprovado no INSS.

Temos um possível edital vindo em breve e, sabendo que o concurso deve ser bastante concorrido,
uma preparação de médio prazo e de qualidade deve ser primordial ao estudante sério.

Apesar de concorrido, esperamos MUITAS VAGAS, já que o déficit de servidores é grande!

Apesar de termos ainda que esperar a definição da banca, JÁ TEMOS UMA APOSTA de qual será sua
banca!

Siga lendo o e-book e descubra onde estão todas as nossas fichas!

Para fazermos uma prova de qualidade, devemos estar preparados para ela. Já que o concurso do

INSS tem estudantes com diversos meses de estudo antes mesmo de um edital sair.

Por esse motivo, falaremos inicialmente da preparação em pré-edital, situação em que nos
encontramos agora e depois falaremos sobre como fazer uma boa preparação para a prova após um
possível edital.

Vamos lá?!

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS
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2 - ANALISANDO O CONCURSO INSS
Fizemos uma análise da última prova realizada para o INSS para termos, inicialmente, uma boa ideia
do que foi cobrado em prova e, principalmente, do que foi MAIS cobrado, já que devemos sempre

ter um estudo focado.

Lembre-se de que o último concurso foi realizado pelo CEBRASPE. Desse modo, considerando que
apostamos que o CEBRASPE deve continuar sendo a banca do INSS, focamos nossa análise nessa
banca.

Observe algumas importantes informações do sobre o concurso do INSS:

2.1 - Remuneração de Técnico
Iniciamos com as remunerações que são ótimas tanto para analista quanto para técnico. Ganhar 9 mil
reais com ensino médio não é para qualquer um!

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS
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2.1.1 - Remunerações iniciais e finais

2.1.2 - Desenvolvimento da carreira

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS
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2.1.3 - Portal da transparência
Exemplo 1

Exemplo 2

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS
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2.2 Remuneração de Analista
2.2.1 - Remunerações iniciais e finais

13 mil é remuneração maior que o inicial da PF!!!

2.2.2 - Desenvolvimento da carreira

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS
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2.2.3 - Portal da Transparência
Exemplo 2

Exemplo 2

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS
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2.3 - Último pedido de concurso
Em nota técnica de 15 de junho de 2021, foram solicitados 7.575 servidores para inclusão imediata
aos quadros do INSS.

7.575 novos servidores!
Anteriormente, o INSS já havia enviado ao Ministério da Economia uma solicitação para autorização
de concurso com mais de 10 mil vagas!

Em entrevista concedida para à rádio CBN, o presidente do INSS, Leonardo Rolim, também já havia
afirmado estar bastante otimista com a possível autorização de um novo concurso público do órgão.

“De fato, nós precisamos contratar mais servidores. Ano passado, nós contratamos
cerca de 3 mil temporários, que vão até o final desse ano, e vamos precisar sim fazer
concurso para substituir esses funcionários e substituir também servidores que estão se
aposentando.“ – Leonardo Rolim, Presidente do INSS

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS

9

E-book Gratuito Estratégia Concursos | Como ser aprovado no INSS

2.4 - Cargos ocupados e vagos
Segundo dados de maio de 2021, o INSS registrou 22.570 cargos vagos. A informação consta no
Portal Brasileiro de Dados Abertos. As vagas se distribuem da seguinte forma:

Analista do Seguro Social

Técnico do Seguro Social

•

Ocupados – 4.189

•

Ocupados – 14.045

•

Vagos – 2.385

•

Vagos – 20.185

2. 5 - Último concurso
O último concurso ocorreu em 2015. Vamos ver alguns dados sobre ele:

Técnico – 800 vagas

Cebraspe

Analista – 150 vagas

Analista de Seguro Social

Ensino Superior

Técnico de Seguro Social

Ensino Médio

Vemos agora ao número de inscritos x número de vagas:

Analista do Seguro Social com Formação em Serviço Social
Total de inscritos

Total de vagas

43.982

150

Técnico do Seguro Social
Total de inscritos

Total de vagas

1.043.807

800

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS 10
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Técnico do Seguro Social
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Total de vagas

1.043.807

800

Veja que a concorrência é alta, porém, garantimos que a maioria dos concorrentes não vai pra prova
preparado. Então, se você começar a estudar cedo, suas chances são absurdamente maiores!

2.6 - Critérios de avaliação da Prova Objetiva
Vamos ver agora algumas informações sobre os últimos concursos:

2. 7 - Matérias cobradas
Veja, a partir de agora, a importância de cada uma das matérias cobradas, ou seja, onde você deve
focar mais seu estudo!

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS 11
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2.7.1 - Técnico do INSS

Representatividade das matérias de Técnico
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2.7.2 - Analista do INSS

Representatividade das matérias de Analista
70%

100%
90%

60%

80%
50%

70%
60%

40%

50%
30%

40%
30%

20%

20%
10%

10%

on
u ci

má

on
oC
e it
D ir

e In
sd
çõ e
No

s t it

fo r

io L
c ín
c io
Ra

al

t ic a

ic o
óg

t iv
tra
oA
e it

D ir

A ss
de
ção
Leg

is la

dm

is t ê

v id
P re
ção
is la
Leg

in is

n ci

c iá
en

ug
o rt
aP
gu
L ín

a…

r ia

sa
ue

o ci
oS
v iç
Ser

o

0%

al

0%

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS 13

E-book Gratuito Estratégia Concursos | Como ser aprovado no INSS

Observe que analista e técnico, apesar de terem matérias muito similares, possuem uma pontuação
razoavelmente diferente em provas! Você deve se atentar a isso.

Note também que, em todas as áreas, temos matérias com muito maior importância que outras. Isso
se dá, pois, de acordo com a área da prova, certos conteúdos são mais importantes no dia a dia do
órgão contratante.

Destacamos as cores das matérias de acordo com sua importância:
•

Verde – Maior importância

•

Amarelo – Média importância

Veja que, no caso do INSS, uma das matérias mais cobradas em prova, tanto para Analista quanto
para Técnico, foi Seguridade Social, naturalmente, desse modo, essa cobrança é bastante

esperada em nosso concurso!

2.8 - Aprofundando a análise de acordo com suas dificuldades
Se você tem índices de acertos altíssimos (acima de 85% de acertos) em determinado assunto, você
pode dar menos importância a ele, mesmo que seja uma matéria com alta cobrança.

Caso você tenha dificuldades, a situação é outra.

O gráfico serve para destacar quais assuntos são importantes, mas é PRIMORDIAL que você foque
em suas próprias dificuldades, fazendo uma ponderação do peso do assunto a ser estudado e de suas

dificuldades.

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS 14
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Perceba que os itens em verde na tabela (desde interpretação de texto até regência) somam 60+%
de todo conteúdo estudado. Isso pode dar um direcionamento poderoso para o seu estudo.

Se você estiver muito bem nesses assuntos, tem chance de já sair na frente de centenas, ou até
milhares de candidatos.

2.9 - Reiterando
Não esqueça que TODOS os assuntos devem ser estudados. Vamos fazer algumas contas para
demonstrar o porquê disso:

•

Supondo que você tenha 90% de acertos em 80% da pontuação da última prova.

•

Supomos ainda, que você possui 0% de acertos em todas as outras matérias (20% da prova)

•

Dessa maneira, seu total de acertos estatisticamente esperado é de 80%*90% = 72%.

•

72% não é uma nota que garantiria uma aprovação.

•

E agora?

Agora, acabamos de demonstrar, através de estatística, que é IMPORTANTÍSSIMO dominar os itens
em verde, mas é necessário que os outros assuntos também estejam bem desenvolvidos. Ficou claro?

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS 15
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3 – ANÁLISE ESTATÍSTICA POR MATÉRIA
Verificaremos, agora, a cobrança matéria a matéria dos cargos do INSS.

As porcentagens foram retiradas na ordem das aulas do curso do Estratégia para o INSS para facilitar
o estudo do aluno!

3.1 - Técnico

Português (INSS/Técnico)

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS 16
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Rac. Lógico (INSS/Técnico)

Dir. Administrativo (INSS/Técnico)

Dir. Constitucional (INSS/Técnico)

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS 17
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Dir. Previdenciário (INSS/Técnico)

Dir. Previdenciário (INSS/Técnico)

Informática (INSS/Técnico)

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS 18
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3.2 - Analista

Português (INSS/Analista)

Informática (INSS/Analista)

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS 19
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Dir. Previdenciário (INSS/Analista)

Dir. Previdenciário (INSS/Analista)

Dir. Administrativo (INSS/Analista)

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS 20
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Dir. Constitucional (INSS/Analista)

Em verde temos os conteúdos de maior importância dentro de nossas matérias.

É importante salientar que as estatísticas de cobrança analisadas acima representam a tendência de
cobrança da banca CESPE dos últimos anos.

Desse modo, as estatísticas por conteúdo tanto para analista quanto para técnico acabam ficando
iguais.

Vamos explicar porquê de fazermos isso:

A ideia aqui é fazermos uma análise que consiga prever a tendência da banca. Separar a análise em
duas diminuiria muito nossa base amostral, o que acarretaria discrepâncias nos dados encontrados!

Tomamos sempre todo cuidado para trazer o melhor material para você!
Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS 21
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Perceba que é evidente que o CEBRASPE tem preferência por certos conteúdos em detrimento de
outros! Isso é poder na sua mão!

4 - CICLO DE ESTUDOS

Um estudo organizado é muito importante para um edital com tanto conteúdo como o do INSS.

Dito isso, uma das melhores maneiras de organizar seus estudos e saber o que você estudará cada
dia é com um ciclo de estudos!

Apresentaremos neste e-book um ciclo feito especialmente para o INSS, que pode te ajudar
profundamente a organizar seus estudos!!

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS 22
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Consideremos um estudo com 3 turnos diários (explicaremos adiante o que é um turno) e 6 dias por
semana dentro de um período de 3 semanas que se repetem (se estiver confuso, continue a leitura
que explicaremos tudinho).

Baseando nosso ciclo na expectativa de cobrança da banca e na pontuação de cada matéria,
chegamos ao seguinte Ciclo de estudo:

4.1 - Analista
Expectativa de cobrança
Analista

% de acertos

Serviço Social

100,0%

Língua Portuguesa

100,0%

Legislação Previdenciária

100,0%

Legislação de Assistência Social, do trabalhador e da pessoa
com deficiência

100,0%

Direito Administrativo

100,0%

Raciocínio Lógico

100,0%

Noções de Informática

100,0%

Direito Constitucional

100,0%

Ciclo – Semana A

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS 23
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Ciclo – Semana B

4.2 - Técnico
Técnico

% de acertos

Seguridade Social

100,0%

Língua Portuguesa

100,0%

Noções de Direito Constitucional

100,0%

Ética no Serviço Público

100,0%

Regime Jurídico Único

100,0%

Raciocínio Lógico

100,0%

Noções de Direito Administrativo

100,0%

Noções de Informática

100,0%

Ciclo – Semana A

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS 24
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Ciclo – Semana B

Perceba que mantivemos as cores de importância de cada matéria destacadas em nossos ciclos:
•

Verde – Maior importância

•

Amarelo – Média importância

4.3 - Entendendo o conceito de turno
Vamos entender o que é um turno?

Cada um dos itens das colunas Matéria 1, 2 e 3 são um turno de estudo.

Agora, para encontrar quantas horas cada turno deve levar, você deve dividir seu número total de
horas semanais pelo número total de turnos.

Por exemplo, se você estuda 30 horas por semana, 6 dias por semana e 3 matérias por dia, teremos
um ciclo de 30/6/3 = 1,6667 horas. O equivalente a um turno de uma hora e quarenta minutos.

Observe ainda, que reservamos o domingo para o estudo de 6 turnos ao invés de 3. Portanto, aos
domingos, o turno de revisão tem metade do tempo que um turno normal. Isso nos dá, no domingo,

um “meio turno” de 50 minutos (1,6667/2 = 0,833 horas)

Por que tanta conta para fazermos um ciclo?!

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS 25
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A resposta é:
Porque o INSS possui um conteúdo extenso e a organização e revisão são absolutamente
necessárias para um bom estudo!

Tendo feito o cálculo de quantas horas um turno possui, você já está chegando perto de ter pronto o
seu ciclo de estudos do INSS!!

4.4 - Interpretando o Ciclo de estudos INSS
Uma vez que você já sabe o que é um turno, você vai analisar a tabela com as Semanas A, B e C.

Trazemos novamente a Semana A para entendermos melhor:

Basicamente você deve seguir as instruções:
•

Segunda-feira você acorda e inicia seus estudos.

•

Durante 1:40h (considerando nosso exemplo de um estudo de 30h semanais e 6 dias por
semana) você estudará Noções de Informática (Matéria 1 da segunda-feira da Semana A).

•

Em seguida, ainda na segunda-feira, você estudará Noções de Direito Administrativo por mais
1:40h e, finalmente, Regime Jurídico Único.

•

Na terça-feira, você estudará Noções de Direito Constitucional, Ética e Seguridade Social,
repetindo o mesmo procedimento até sábado.

•

Na próxima segunda-feira, veja que você não estudará mais a semana A, mas sim a semana B.

•

Já no domingo da Semana C, você terminou os estudos das Semanas A, B e C. Portanto, na
próxima segunda-feira, estudará novamente as matérias da segunda-feira da semana A.
Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS 26
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Explicando pode parecer complicado, mas imprima essas tabelas e sua vida ficará muito mais fácil!

5 - ORGANIZANDO SEU EDITAL
Vamos pensar agora em nosso estudo pós-edital! Aprenderemos a fazer uma organização do Edital
para melhorar seu estudo.

A leitura e compreensão do edital em si pode fazer toda a diferença na hora da prova.

5.1 - Organizando um Edital
A primeira coisa a fazer quando sair o edital é lê-lo na íntegra, para ter certeza de que você não vai
perder nenhum detalhe importante.

Você pode, inclusive, fazer anotações conforme vai lendo. Assim, terá certeza que não deixará passar
nenhum conteúdo ou detalhe.

Após ter lido todo o edital, é hora de verticalizar o conteúdo, organizando as informações de forma
mais simples.

Já que não temos edital ainda, peguemos um edital da área de controle (TCM SP) para ilustrar essa
situação.

5.1.1 - Verticalizando o edital

Verticalizaremos a matéria de Contabilidade Pública para demonstrar como o conteúdo fica mais
tranquilo uma vez verticalizado:

Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS 27
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Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP): conceito, objeto, objetivos, campo de aplicação e
limitações da CASP; aspectos orçamentário, patrimonial e fiscal da CASP; princípios da contabilidade
aplicada ao setor público. Procedimentos contábeis patrimoniais: patrimônio público: conceito e
classificação jurídica e contábil; variações patrimoniais; mensuração de ativos e passivos; ativo
imobilizado e ativo intangível; reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e
exaustão; transações sem contraprestação; provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.
Inventário: conceito, princípios, fases e avaliação dos elementos patrimoniais; Plano de Contas
Aplicado Ao Setor Público (PCASP): conceito, diretrizes, sistema contábil, registro contábil,
composição do patrimônio público, conta contábil, estrutura básica; demonstrações contábeis
aplicadas ao setor público: balanço orçamentário; balanço financeiro; balanço patrimonial;
demonstração das variações patrimoniais; demonstração dos fluxos de caixa; demonstração das
mutações do patrimônio líquido; demonstrativos fiscais: Relatório Resumido da Execução
Orçamentária (RREO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF); prestação de contas nas entidades públicas;
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT – SP); Normas Internacionais
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS). Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal) e atualizações; Lei nº 4.320/1964 e atualizações; Manual de Demonstrativos
Fiscais (MDF), 10ª edição; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição.

Primeiro, separe os capítulos e subcapítulos para visualizar melhor o conteúdo. Digite os tópicos em
um programa como Word, Excel o Google Docs.

É importante adicionar que essa “separação” do texto do Edital pode tranquilamente ser encontrada
no Blog do Estratégia (www.estrategiaconcursos.com.br) depois que o edital for publicado, mas o

objetivo aqui é que você escreva os tópicos, para gravar a informação e não perder nenhum detalhe.

5.1.2 - Melhorando a visualização do edital

Veja como a informação fica muito mais tranquila de observar uma vez organizada:
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP):
•

conceito, objeto, objetivos, campo de aplicação e limitações da CASP;

•

aspectos orçamentário, patrimonial e fiscal da CASP;

•

princípios da contabilidade aplicada ao setor público.
Para sair na frente no INSS, clique no link a seguir: https://t.me/JornadaINSS 28
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•

Procedimentos contábeis patrimoniais:
o

Patrimônio público:
§

conceito e classificação jurídica e contábil;

§

variações patrimoniais;

§

mensuração de ativos e passivos;

§
§

ativo imobilizado e ativo intangível;
reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e
exaustão;

§
§
o

provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.

Inventário:
§

•

transações sem contraprestação;

conceito, princípios, fases e avaliação dos elementos patrimoniais;

Plano de Contas Aplicado Ao Setor Público (PCASP):
o

conceito, diretrizes, sistema contábil, registro contábil, composição do patrimônio
público, conta contábil, estrutura básica;

o

o

demonstrações contábeis aplicadas ao setor público:
§

balanço orçamentário;

§

balanço financeiro;

§

balanço patrimonial;

§

demonstração das variações patrimoniais;

§

demonstração dos fluxos de caixa;

§

demonstração das mutações do patrimônio líquido;

§

demonstrativos fiscais:
§

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e

§

Relatório de Gestão Fiscal (RGF);

prestação de contas nas entidades públicas;

•

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT – SP);

•

Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS).

•

Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e atualizações;

•

Lei nº 4.320/1964 e atualizações;

•

Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), 10ª edição;

•

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição.

O texto acima é o mesmo que veio no edital, mas muito mais amigável ao nosso olho!
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6 - DICAS GERAIS PARA VENCER SUA BANCA
Apresentaremos agora, dicas para você vencer sua provável banca do INSS, o CEBRASPE!

6.1 - Por que o CEBRASPE?

Temos diversas bancas de qualidade no brasil. A exemplo, temos a FCC, FGV, CEBRASPE, VUNESP,
etc.

Por que então focamos nosso estudo no CEBRASPE?

A razão de forcarmos no CEBRASPE é clara quando vemos a tendência que os concursos federais têm
tomado.

Observe alguns dos concursos feitos pelo CEBRASPE nos últimos anos:
•

Polícia Federal – 2021

•

Polícia Rodoviária Federal - 2021

•

Polícia Civil DF - 2020

•

SEFAZ DF - 2019

•

Polícia Rodoviária Federal – 2019

•

Polícia Federal – 2018

•

Abin – 2018

•

MPU – 2018

•

Polícia Civil MA – 2018

•

Tribunal de Justiça – 2018

•

TCE-MG - 2018

*Em negrito, temos os concursos Federais.
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Ou seja, o governo federal vem claramente contratando o CEBRASPE com muito mais tendência do
que outras bancas.

Além disso, a última prova foi realizada pelo CEBRASPE, portanto, mais um ponto para eles!

Nós, estudantes, devemos sempre analisar os sinais que os Entes nos oferecem, já que um estudo
correto deve sempre tentar prever a mente do Órgão, do Examinador e da banca!

Vamos às dicas em si!

6.2 - Ter familiaridade com o CEBRASPE
Diferentes concursos normalmente têm diferentes maneiras de cobrar um conteúdo, por isso é
importante ler provas anteriores do CEBRASPE para se familiarizar com as perguntas.

A principal peculiaridade do CEBRASPE é a sua cobrança no estilo CERTO/ERRADO, onde uma
questão errada anula uma certa.
Nesse tipo de resolução você tem que tomar decisões bastante complexas sobre resolver uma
questão ou não, já que o chute indiscriminado pode fazer com que você acabe zerando a prova.
Esse modo de cobrança CERTO/ERRADO costuma desestabilizar muitos alunos durante a prova.
O candidato começa a chutar algumas questões, vai se desesperando e, eventualmente, seu raciocínio
vai por água abaixo.

Você deve resolver todas as questões de prova que tiver certeza absoluta primeiramente.
Nessas questões, você marca se está certa ou errada definitivamente. Ao fim de sua resolução, você
deve verificar quantos pontos você fez (se você tem certeza da resposta, basta contar quantas
questões você assinalou).
Caso você tenha resolvido uma quantidade razoável de questões, ao retornar para as questões que
você deixou em branco, deve relê-las com a calma de quem “já terminou a prova”.
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Caso existam muitas questões em branco, é possível que seja benéfico a você arriscar um pouco mais
no chute, porém, nunca chute uma questão que você não sabe nada sobre o assunto, isso é
extremamente incoerente nesse tipo de prova.

6.3 - Resolvendo Exercícios no Sistema de Questões do Estratégia
A melhor forma de se aclimatizar com o CEBRASPE é resolvendo exercícios. Após estudar e revisar o

conteúdo, ou entre sessões de estudo, resolva questões das provas anteriores.

Primeiro, resolva as questões disponibilizadas no PDF. Os professores separam as questões mais
relevantes e recorrentes sobre cada assunto e as incluem no material didático.

Depois disso, você pode se aprofundar nas questões do Sistema de Questões do Estratégia
(https://questoes.estrategiaconcursos.com.br) nos assuntos mais difíceis e até criar cadernos com
perguntas sobre temas específicos.

Caso a banca não tenha muitas perguntas sobre determinado assunto, você poderá buscar o assunto
em provas de outras bancas.

Apesar de poucas questões significarem que existe menos chance de o assunto ser cobrado, uma
resposta certa pode fazer a diferença, então tente não deixar nenhum conteúdo de lado.

Para tentar imaginar como determinada banca cobraria certo assunto, basta olhar as outras questões.
Por exemplo, um examinador gosta de cobrar literalidade e interpretação textual ou então pode pedir
cálculo e fórmulas; há grandes chances de que esse padrão se mantenha em perguntas futuras.

Tente se colocar no lugar do examinador e imaginar o que ele cobraria.
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6.4 - Simulados
Simular uma prova é uma ótima maneira de saber se você está realmente preparado.

Resolver questões avulsas e sem tempo limite, podendo descansar é uma coisa. Agora, responder
todas as questões de uma prova de uma vez, com todos os diferentes assuntos e com tempo contado
fica mais difícil e representa muito melhor sua prova!

Por isso é importantíssimo que você se acostume a simular uma prova real, com o número e variação
correta de questões, para saber:

•

como está sua habilidade;

•

com que velocidade e facilidade você resolve certos assuntos

•

no que você tem dificuldade e precisa de tempo para pensar.

Com simulados, você consegue montar um “plano de ação” para a hora da prova de verdade, como,
por exemplo:

•

que assuntos vai responder primeiro,

•

quais deixar para depois,

•

quando deve pular uma pergunta, se o tempo estiver curto.
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Tente fazer os simulados que o Estratégia proporciona para você!

6.5 - Revisão pré-prova (7 ou 14 dias antes da prova)
Enquanto estuda, com certeza vai encontrar alguns assuntos nos quais tem maior dificuldade, como

uma fórmula difícil ou aquela coisa que você sempre troca.

Esses são os assuntos que você vai revisar na última semana antes da prova, para reforçar o melhor
que puder.

Quando, ao estudar, reparar que está com dificuldade de lembrar alguma coisa, anote. Depois, dê
uma revisada extra nesse conteúdo.

O ideal é que todo o assunto do Edital já tenha sido estudado e revisado até essa última semana,

para que nela você possa reler a lei seca, decorar fórmulas e revisar esses tópicos mais difíceis, para
que estejam frescos na memória.

Mas não se esqueça de relaxar um pouco; todas as horas de estudo até então podem ser exaustivas.
Tente não se cobrar muito, revise o conteúdo mais complicado para não perder o foco, mas tente
estar bem descansado, disposto e relaxado para a prova.
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6.6 - Como se comportar durante a prova
O mais importante é não ficar nervoso!

Se você estudou o suficiente antes do Edital e se organizou direitinho depois da publicação, lendo
sobre o conteúdo que não conhecia, revisando o que precisava e treinando com simulados, você fez
tudo o que podia para se preparar e pode ficar confiante que fará uma boa prova.

Portanto, no dia anterior à prova, saiba que fez o que precisava, tenha um boa noite de sono, coma
bem antes da prova e confie em seus estudos.

6.7 - Cobranças peculiares da banca
A principal peculiaridade do CEBRASPE é sua cobrança de CERTO e ERRADO e como os erros do
aluno podem descontar pontos em sua prova.

Nesse tipo de resolução o aluno tem que tomar decisões bastante complexas sobre resolver uma
questão ou não, já que o chute indiscriminado pode fazer com que o aluno acabe zerando a prova.
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6.8 – Afinal, como vencer o CEBRASPE?
Esse modo de cobrança CERTO/ERRADO desestabiliza muitos alunos durante a prova. O concursando
começa a chutar algumas questões, vai se desesperando e eventualmente seu raciocínio vai por água
abaixo.

O aluno deve resolver todas as questões de prova que tiver certeza absoluta primeiramente. Nessas
questões, ele marca se está certa ou errada definitivamente. Ao fim de sua resolução, ele deve verificar
quantos pontos ele fez (se ele tem certeza da resposta, basta contar quantas questões ele assinalou).

Caso ele tenha resolvido uma quantidade razoável de questões, ao retornar para as questões que ele
deixou em branco, deve relê-las com a calma de quem “já terminou a prova”.

Caso existam muitas questões em branco, é possível que seja benéfico ao aluno arriscar um pouco
mais no chute, porém, nunca chute uma questão que você não sabe nada sobre o assunto, isso é

extremamente incoerente nesse tipo de prova.

7 - INFORMAÇÕES FINAIS
Bom, se você chegou até aqui, pode ter certeza de que você está munido de informações valiosas
capazes de multiplicar as suas chances de sucesso no próximo concurso do INSS.

Agora é hora de dedicar tempo a pôr em prática tudo que você aprendeu ao longo deste e-book.

Seguindo fielmente o passo a passo ensinado, você chegará ao grande dia com condições
reais de aprovação.

Como falamos, estude todo o conteúdo do edital, pois cada ponto é precioso; mas foque,
principalmente, na lista de assuntos mais cobrados elencados aqui por nós.
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E o mais importante: pratique, pratique, pratique! Resolva a maior quantidade de exercícios que
conseguir! Este é o segredo!

Esperamos, sinceramente, que você tenha aproveitado ao máximo o conteúdo deste e-book, que
foi preparado com muito carinho por nossos especialistas.

Mãos à obra e bons estudos!

Quer saber como sair na frente na preparação para o INSS?
Clique no link abaixo:
https://t.me/JornadaINSS
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