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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE TIMBÓ - TIMBOPREV 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 001/2020 

 

CARGO: TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO 

 
INSTRUÇÕES 

 

1- O Caderno de Questões contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada questão com 5 
(cinco) opções (A, B, C, D, E), sendo 5 (cinco) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco) questões de 
Conhecimentos Gerais, 5 (cinco) questões de Matemática/Raciocínio Lógico, 5 (cinco) questões de In-
formática Básica e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos, e uma Folha Intermediária de 
Respostas. 

 

2- Ao receber o material, confira no Cartão-Resposta, seu nome, número de inscrição, data de nasci-
mento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão 
aceitas reclamações posteriores. 

 

3- A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas, incluído, neste tempo, o preenchimento do Cartão-
Resposta. 

 

4- Leia atentamente cada questão e assinale, no Cartão-Resposta, a opção que responde corretamente 
a cada uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a correção eletrônica. O 
preenchimento do Cartão-Resposta e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do can-
didato. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro do candidato. 

 

5- Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer 
qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser 
publicado. 

 

6- Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão-Resposta: 
-  A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou 

preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada. 
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas. 
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, ou com falta de nitidez, ou com marcação de 

mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas. 
 

7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a 
presença do coordenador local. 

 

8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) 
minutos contados do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta. 

 

9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões. 
 

10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda 
o horário de início da prova. 

 

11- Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o Cartão-
Resposta. 

 

12- Assine no local indicado no Cartão-Resposta e no Caderno de Questões. 
 

13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão-Resposta e o Caderno de 
Questões. 

 

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala. 
 
 

Timbó, 21 de fevereiro de 2021. 
 
 

BOA PROVA 
Realização: 

 
Nº de Inscrição: Nome do candidato: 
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 
As questões 01 a 05 se referem ao trecho da notícia abaixo: 
 

Foi divulgado pelo Procon de Timbó o levantamento dos preços de combustíveis no município. A pesquisa foi reali-
zada nos 10 estabelecimentos que oferecem esse serviço, tendo como objetivo confirmar se houve reajustes [...] 
As tabelas informam os valores para pagamento ____ vista e, também, parcelado, apresentando _____ margens 
de variação em cada posto. ____ pesquisa compõe um banco de dados que estará disponível nas redes sociais [...] 

Disponível em: https://www.timbo.sc.gov.br/procon/2020/20135/  
Acesso em: 06 mar. 2020. [modificado] 

 

1- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do segundo parágrafo do texto: 
(A) à – às – A 
(B) a – às – Há 
(C) a – as – À 
(D) à – as – Há 
(E) à – as – A 

 
2- Os verbos ‘confirmar’, ‘tendo’ e ‘divulgado’ estão respectivamente no: 

(A) Infinitivo – Gerúndio – Particípio Passado 
(B) Particípio Passado – Infinitivo – Particípio Passado 
(C) Particípio Passado – Gerúndio – Gerúndio 
(D) Gerúndio – Infinitivo – Particípio Passado 
(E) Infinitivo – Gerúndio – Gerúndio  

 
3- As palavras destacadas nos trechos “que oferecem esse serviço” e “que estará disponível” são: 

(A) conjunções 
(B) preposições 
(C) advérbios 
(D) pronomes relativos 
(E) substantivos 

 
4- Assinale a alternativa que contém a classificação correta do sujeito da oração cujo predicado é “...houve reajus-

tes...”: 
(A) Sujeito simples. 
(B) Oração sem sujeito. 
(C) Sujeito composto. 
(D) Sujeito oculto (desinencial). 
(E) Sujeito indeterminado. 

 
5- Analise as justificativas sobre a acentuação das palavras retiradas do texto: 

 

I- “Timbó” e “estará” – Acentuam-se as oxítonas terminadas em ‘O’ e ‘A’. 
II- “Combustíveis” e “município” – Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongos. 
III- “Também” – Acentuam-se as oxítonas terminadas em ‘EM’. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I e II, apenas. 
(B) I, II e III. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) III, apenas. 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS 

 
6- Pertencente à terceira fase do movimento modernista e considerada uma das maiores escritoras do Brasil, ela 

foi romancista, contista, cronista, tradutora e jornalista. Alguns de seus livros principais são: Laços de Família 
(1960), A Paixão Segundo G.H. (1964), Água Viva (1973) e A Hora da Estrela (1977). Sua literatura traz como 
características elementos como o fluxo de consciência, monólogo interior e a ruptura com o enredo factual. Em 
2020, comemora-se o centenário de seu nascimento. Isso posto, o texto refere-se à: 
(A) Lygia Fagundes Telles. 
(B) Nélida Piñon. 
(C) Clarice Lispector. 
(D) Hilda Hilst. 
(E) Cecília Meireles. 
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7- Situado a 90 km de São Luís, no estado do Maranhão, o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) é um 
complexo de 20 mil hectares com uma infraestrutura que existe em poucos países. Ao encontro disso, analise 
as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 
 

I- O CLA é uma base de foguetes brasileira que fica no município de Alcântara. 
II- O CLA é mantido exclusivamente por recursos estaduais, mas, à manutenção da base, Santa Catarina 

contribui, financeiramente, de modo significativo.  
III- O CLA permite uma economia de combustível de, aproximadamente, 30% para lançamentos em órbitas 

equatoriais, em decorrência da base estar próxima à linha do Equador.  
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I, II e III. 
(E) I e III, apenas. 

 
8- Ao que compete ao Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular, ou mais conhecido como Pacto 

Global para a Migração, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, para as verdadeiras 
e F, para as falsas: 
 

( ) O Pacto Global para a Migração é um acordo global da Organização das Nações Unidas para lidar com 
a migração internacional. 

( ) O Pacto Global para a Migração é um compromisso assinado na Cúpula do Brasil, em dezembro de 
2018. Foi firmado pelos Estados-membros da Organização das Nações Unidas, para fortalecer e aper-
feiçoar mecanismos e políticas públicas para proteger e regular pessoas em movimento. 

( ) Uma das primeiras ações em política externa, do atual governo brasileiro, foi comunicar à Organização 
das Nações Unidas a saída do Brasil do Pacto Global para a Migração. 

 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) V – F – V. 
(B) F – F – V. 
(C) V – V – F. 
(D) F – V – V. 
(E) V – F – F. 

 
9- Localizado em uma área rural de Campinas (São Paulo), será o segundo acelerador de partículas de 4ª geração 

do mundo. Essa máquina funciona como um grande microscópio que – ao revelar a estrutura molecular, atômica 
e eletrônica dos mais diversos materiais – permite pesquisas em praticamente qualquer área do conhecimento, 
com potencial de resolver grandes problemas da atualidade. Esse acelerador de partículas do tipo sincrotron é 
considerada a maior e mais complexa infraestrutura de pesquisa já construída no País, que se chama: 
(A) UVX. 
(B) LHC. 
(C) Higgs. 
(D) Sirius. 
(E) van de Graaf. 

 
10- A fim de tentar conter o desemprego, o programa, lançado em 2019 e sob a Medida Provisória 905/2019, tem 

como alvo os jovens de 18 a 29 anos que nunca trabalharam com carteira assinada e valem apenas para os 
contratos com salário de até um salário mínimo e meio. O programa passa a liberar o trabalho aos domingos e 
feriados e o empregador deixa de pagar as contribuições de salário-educação, Incra e do Sistema S. A contri-
buição ao FGTS será de 2% e, caso a empresa decida demitir esse jovem depois, terá de pagar uma multa de 
20% sobre o saldo do FGTS, e não 40%. Dadas essas características, o programa intitula-se: 
(A) Aprendiz Legal. 
(B) Verde e Amarelo. 
(C) Jovem Aprendiz. 
(D) Primeiro Emprego. 
(E) Trabalhador do Futuro. 
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QUESTÕES  DE  MATEMÁTICA / RACICÍNIO LÓGICO 

 
11- Ana e Bruno fizeram uma atividade de adivinhação. Ana dizia um número, Bruno analisava o número dito por 

Ana e respondia com outro número.  
 

Número dito por 
Ana 

Número em resposta 
de Bruno 

1 2 

2 9 

3 28 

5 126 
 

Bruno disse que utiliza uma regra para, a partir do número de Ana, apresentar outro número como resposta. 
Analisando os números da tabela, pode-se afirmar que, usando a mesma regra, se Ana disser 10, o número em 
resposta de Bruno será: 
(A) 31. 
(B) 301. 
(C) 1000. 
(D) 300. 
(E) 1001.  

 
12- Uma senha de 4 algarismos deve ser criada tendo como critério a utilização de algarismos ímpares não repeti-

dos. Caso essa senha seja modificada mensalmente, utilizando esses critérios, será possível ter senhas dife-
rentes por um período, em anos, igual a: 
(A) 2. 
(B) 8. 
(C) 10.  
(D) 20. 
(E) 16. 

 
13- Em um determinado setor, é estimado que em 6 dias de trabalho, 4 funcionários consigam analisar um total de 

120 processos. Considerando que o desempenho dos funcionários seja igual e que os processos sejam todos 
de igual teor, pode-se afirmar que a quantidade de funcionários a mais necessários para que sejam analisados 
250 processos, em 10 dias, é igual a: 
(A) 4. 
(B) 2. 
(C) 5. 
(D) 3. 
(E) 1. 

 
14- Um tanque com formato de um prisma reto de base retangular (paralelepípedo retângulo) possui medidas inter-

nas de 2 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1,5 metros de altura. Esse tanque deve ser abastecido 
com água, preenchendo dois terços de sua capacidade. Pode-se afirmar que a quantidade de água necessária 
é, em litros, de: 
(A) 9000. 
(B) 13500. 
(C) 8500. 
(D) 6000. 
(E) 5000. 

 
15- Dos 10 funcionários de um setor, dois quintos são estagiários. Se sortearmos ao acaso um dos funcionários 

para receber um prêmio, a probabilidade de ser sorteado um estagiário é, em %, de: 
(A) 20. 
(B) 40. 
(C) 50. 
(D) 60. 
(E) 30. 
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QUESTÕES  DE  INFORMÁTICA  BÁSICA 

 
16- Com relação à internet, analise as afirmativas abaixo: 

 

I- __________ é um exemplo de um navegador Web. 
II- __________ é o envio de informações/arquivos a computador remoto. 
III- __________ é o protocolo usado para visualizar páginas Web. 
IV- __________ é a linguagem utilizada para criar páginas Web. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
(A) Opera; Download; HTML; JavaScript 
(B) Edge; Upload; HTTP; HTML 
(C) Skype; Download; IP; XML 
(D) Firefox; FTP; HTTP; JavaScript 
(E) Chrome; FTP; IP; HTML 

 
17- Sobre a segurança da informação, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 

 

I- Cavalo de Troia pode ser entendido como um software que se apresenta como benigno, mas que, quando 
executado, opera ações maliciosas, diversas ao propósito originalmente apresentado ao usuário. 

II- A autenticação em dois fatores é um mecanismo de prevenção de perda de dados. 
III- Criptografia é o ato de embaralhar informações de maneira que apenas quem as embaralhou consegue 

desembaralhar (descriptografar). 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) III, apenas. 
(B) I, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
(E) II, apenas. 

 
18- Em relação às teclas de atalhos do Windows 10, analise as afirmativas abaixo e identifique a correta: 

(A) Ctrl+Alt+Tab navega, inversamente, entre os programas abertos. 
(B) Ctrl+Alt+Del bloqueia o computador. 
(C) Windows+L faz logoff do usuário atual. 
(D) PrintScreen captura a tela ativa do aplicativo que está sendo executado e envia para a área de transferên-

cia. 
(E) Alt+F4 fecha o aplicativo/janela atual. 

 
19- Em relação às teclas de atalhos do sistema Operacional Windows e suíte de produtividade Office 2019, ana-

lise as afirmativas abaixo e identifique a correta: 
(A) Para fazer uma referência absoluta em uma fórmula do Excel, devemos adicionar o símbolo de cifrão an-

tes da referência à linha/coluna. Exemplo: $B$2. 
(B) Na guia 'Layout' do Word, temos o botão '¶' que alterna entre mostrar/ocultar as marcas de parágrafo em 

um arquivo. 
(C) Podemos usar o Microsfot EverNote para fazer anotações digitais. 
(D) No Excel, a referência cíclica ocorre quando uma fórmula do programa se refere à sua própria célula, di-

reta ou indiretamente. 
(E) Por padrão, ao colar um texto no Word, o texto é copiado sem sua formatação. Uma das opções para co-

lar o texto formatado é usar o comando 'Colar especial'. 
 
20- Analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 

 

I- O PDF/A é um formato de arquivo usado para arquivamento e preservação a longo prazo de arquivos ele-
trônicos. 

II- O PDF é um formato de arquivo desenvolvido pela Microsoft Corporation. 
III- Arquivos podem ser assinados digitalmente para garantir sua privacidade. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) III, apenas. 
(B) II, apenas.  
(C) I, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
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QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 
21- Partindo-se de uma perspectiva histórica, verifica-se que a Administração Pública – cujos princípios e caracte-

rísticas não devem ser confundidos com os da administração das empresas privadas – evoluiu através de mo-
delos básicos, como: 
 

I- Administração Pública Patrimonialista. 
II- Administração Pública Burocrática. 
III- Administração Pública Partidária 
IV- Administração Pública Gerencial. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I, apenas. 
(D) I, II e IV, apenas. 
(E) IV, apenas. 

 
22- Em relação à Administração Pública Gerencial, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, 

se for verdadeira, e F, se for falsa: 
 

( ) A questão da efetividade está diretamente ligada à satisfação do beneficiário. 
( ) Emerge na segunda metade do século XX para responder à expansão das funções econômicas e sociais 

do Estado. 
( ) Impõe um aumento no custeio da máquina do Estado sem preocupação com o beneficiário. 
( ) Constitui um considerável avanço na gestão pública, reforçado por um certo rompimento com alguns 

princípios burocráticos. 
( ) A estratégia não tem preocupação com controles/resultados posteriores. 
 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) V – V – F – V – F. 
(B) F – F – V – F – F. 
(C) V – V – F – V – V. 
(D) F – V – F – V – V. 
(E) V – F – V – F – V. 

 
23- Autarquia na administração pública é uma entidade que se caracteriza como:  

(A) Autônoma, basilar e centralizada na administração pública, porém fiscalizada e tutelada pelo Estado, com 
patrimônio formado somente com recursos terceiros, cuja finalidade é executar serviços que interessam a 
coletividade ou de natureza estatal. 

(B) Autônoma, auxiliar e descentralizada da administração pública, porém fiscalizada e tutelada pelo Estado, 
com patrimônio formado com recursos próprios, cuja finalidade é executar serviços que interessam a cole-
tividade ou de natureza estatal. 

(C) Dependente, basilar e centralizada na administração pública, porém fiscalizada e tutelada pelo Estado, com 
patrimônio formado com recursos próprios, cuja finalidade é executar serviços que interessam a coletividade 
ou de natureza estatal. 

(D) Autônoma, auxiliar e descentralizada da administração pública, sem fiscalização e tutela pelo Estado, com 
patrimônio formado com recursos próprios, cuja finalidade é executar serviços a um grupo específico. 

(E) Autônoma, auxiliar e descentralizada da administração pública, porém fiscalizada e tutelada pelo Estado, 
com patrimônio formado com recursos próprios, cuja única finalidade é executar serviços que interessam a 
natureza privada. 

 
24- Atualmente o Estado vem reduzindo o seu papel de executor ou prestador direto de serviços, mantendo-se no 

papel de regulador e provedor desses serviços, principalmente os sociais. Essa nova perspectiva tende a se 
fortalecer destacadamente na Governança – a capacidade de governo do Estado – através da transição progra-
mada de um tipo de administração pública burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si própria e para o 
controle interno [...]. Isso posto, a continuação da sentença é dada na alternativa: 
(A) para uma administração pública gerencial, flexível e eficiente, voltada para o atendimento do cidadão. 
(B) para uma administração pública burocrática, flexível e eficiente, voltada para o atendimento da organização. 
(C) para uma administração pública partidária, flexível e eficiente, voltada para o atendimento dos partidos. 
(D) para uma administração pública privada, rígida e eficiente, voltada para o atendimento das empresas priva-

das. 
(E) para uma administração pública racional, resistente e rígida, voltada para o atendimento do cidadão. 
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25- Entende-se por aparelho do Estado a administração pública em sentido amplo, ou seja, o Estado em seus três 
poderes: 
(A) Executivo, Legislativo e Observatório. 
(B) Executivo, Judiciário e Partidário. 
(C) Judiciário, Legislativo e Partidário.  
(D) Executivo, Legislativo e Judiciário. 
(E) Executivo, Partidário e Observatório. 

 
26- No Setor Público, o objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil é fornecer informação para fins 

de prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. Nesse sentido, a NBC TSP 
ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de 
Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público – dispõe que as características qualitativas da informação 
incluída nos RCPGs são atributos que tornam a informação útil para os usuários e dão suporte ao cumprimento 
dos objetivos da informação contábil. Sobre as características qualitativas da informação contábil, é correto 
afirmar que: 
(A) A tempestividade é a qualidade da informação que possibilita aos usuários identificar semelhanças e dife-

renças entre dois conjuntos de fenômenos. 
(B) As informações financeiras e não financeiras são compreensíveis caso sejam capazes de influenciar signi-

ficativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. 
(C) As informações financeiras e não financeiras podem ser consideradas relevantes, ou seja, são capazes de 

exercer influência significativa, quando têm valor confirmatório, preditivo ou ambos. 
(D) Verificabilidade significa ter informação disponível para os usuários antes que ela perca a sua capacidade 

de ser útil para fins de prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. 
(E) A informação é comparável quando representa fielmente um fenômeno econômico ou quando outro fenô-

meno retrata a substância da transação, a qual pode não corresponder, necessariamente, à sua forma 
jurídica. 

 
27- É o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar 

atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão adminis-
trativa e financeira descentralizada. Isso posto, o texto refere-se à/ao: 
(A) Fundação Pública, à qual se aplica integralmente a Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 
(B) Autarquia, à qual se aplica integralmente a Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 
(C) Empresa Pública, à qual não se aplica integralmente a Contabilidade Aplicada ao Setor Público.  
(D) Fundo Público, ao qual se aplica integralmente a Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 
(E) Consórcio Público, ao qual se aplica integralmente a Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

 
28- É a Demonstração Contábil, obrigatória a todas as entidades do setor público, que apresenta apenas informa-

ções que resultaram em contabilização no sistema patrimonial. Isso posto, o texto refere-se à/ao: 
(A) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. 
(B) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 
(C) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
(D) Balanço Orçamentário. 
(E) Demonstração do Resultado Econômico. 

 
29- A Lei nº 4.320/1964 dispõe em seu Art. 35 sobre o reconhecimento das receitas e despesas prevendo que 

pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. 
Esse dispositivo faz referência ao regime: 
(A) Patrimonial. 
(B) De custo. 
(C) Financeiro. 
(D) De controle. 
(E) Orçamentário.  

 
30- Determinado órgão público fez um levantamento e verificou a ocorrência de uma série de despesas cujo fato 

gerador já tinha ocorrido, mas que não tinham sido empenhadas e, portanto, contabilizadas, por falta de orça-
mento e programação financeira. Neste caso, considerando a aplicação dos princípios contábeis à Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, é correto afirmar que: 
(A) Deve haver o registro da obrigação no passivo da entidade, em respeito ao princípio da entidade. 
(B) Não deve haver o registro da obrigação no passivo da entidade, em respeito ao princípio da legalidade. 
(C) Deve haver o registro da obrigação no ativo da entidade, em respeito ao princípio da universalidade. 
(D) Deve haver o registro da obrigação nas contas de controle da entidade, em respeito ao princípio da prudên-

cia. 
(E) Deve haver o registro da obrigação no passivo da entidade, em respeito aos princípios da competência e 

da oportunidade. 
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31- A política monetária estabelecida, de acordo com a Regra de Taylor, sob a premissa de preços rígidos pode ser 
caracterizada como um compromisso entre os casos extremos de  _________________________________e 
_________________________________. Isso posto, preenche correta e respectivamente as lacunas a alterna-
tiva: 
(A) uma política de taxa de juros completamente flexível; uma política de oferta de moeda completamente fle-

xível 
(B) uma política de taxa de juros completamente flexível; uma regra para a oferta de moeda crescer à taxa de 

crescimento proporcional da tendência do PIB 
(C) uma regra constante de política de taxa de juros; uma política de oferta de moeda completamente flexível 
(D) uma regra constante de política de taxa de juros; uma regra para a oferta de moeda crescer à taxa de 

crescimento proporcional da tendência do PIB 
(E) uma regra constante de política de taxa de juros; uma regra de fixação dos gastos públicos em relação ao 

PIB 
 
32- Dos princípios constitucionais da Seguridade Social e Previdência Social, analise as afirmativas abaixo e iden-

tifique as corretas: 
 

I- A força normativa atribuída à Constituição Federal prevê que as normas jurídicas constitucionais devem ser 
interpretadas sempre mantendo o respaldo constitucional, sob pena de serem declaradas infraconstitucio-
nais. 

II- O Regime Previdenciário Complementar (RPC), o qual possui natureza privada ou pública, pode ser aderido 
por qualquer cidadão. 

III- Um dos aspectos de competência do Poder Público nos termos da Lei prevista no artigo 194, da Constituição 
Federal, em seu Parágrafo Único, é a irredutibilidade do valor dos benefícios. 

IV- O princípio da distributividade busca melhorar a universalidade entre residentes e estrangeiros residentes 
no País. 

 

É correto o que se afirma em: 
(A) I, III e IV, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) II e IV, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) II e III, apenas. 

 
33- As atuais regras dos Regimes Próprios de Previdência igualaram-se às regras do Regime Geral, e elas incluem: 

 

I- O tempo mínimo de contribuição para requerer a aposentadoria por idade será de 15 anos para as mulhe-
res e 20 anos para os homens, que começarem a contribuir para a Previdência Social após a promulgação 
da Emenda Constitucional 103/2019. 

II- A aplicação das mesmas condições de dependência para pensão e tempo de duração desse benefício. 
III- A condição de segurado facultativo, tendo em vista a investidura no cargo efetivo obrigatória para se enqua-

drar como segurado. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
34- Analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas. Se um choque econômico é identificado como sendo um 

choque de oferta ou de demanda, implica uma grande diferença para o gerenciamento de demanda agregada, 
porque: 
(A) Diante de um choque de oferta, a política restritiva da demanda agregada não será eficiente, pois aumen-

tará o impacto sobre a inflação ou o desemprego de um choque de oferta. 
(B) Isso é importante para a escolha do uso da política fiscal ou monetária para responder ao choque econô-

mico. 
(C) Os choques de oferta demandam uma política de demanda agregada contracionista, mas uma política mo-

netária expansionista. 
(D) Os ciclos de negócios são gerados por choques de oferta e ciclos de negócios reais são gerados por cho-

ques de demanda. 
(E) A política fiscal expansionista é a única solução para resolver um choque de oferta. 
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35- Um dos fatores que pode resultar em subestimativa do nível real do PIB é: 
(A) Aumento do poder sindical. 
(B) Baixa produtividade de capital. 
(C) Baixos níveis de habilidade dos trabalhadores. 
(D) Baixa inflação. 
(E) Aumento da economia informal. 

 
36- A centralidade da Constituição Federal é característica do Estado Democrático de Direito. Nesse formato de 

Estado, adotado no Brasil, conforme esculpido no Art. 1º da Constituição Federal, o Direito passa a atribuir valor 
jurídico às normas constitucionais. Ainda, resta claro um duplo vínculo estrutural com a democracia e com o 
Estado de Direito. Além dessas, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas quanto às características 
do Estado Democrático de Direito: 
 

I- O reconhecimento dos juízes como proclamadores da lei, sendo comum a utilização da expressão juiz boca 
da lei. 

II- A consagração do princípio da separação dos poderes. 
III- O vínculo jurídico com a legalidade e a compreensão desta a partir das normas constitucionais. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) II e III, apenas. 
(B) I, apenas. 
(C) II, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
37- Analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas quanto às seguintes pessoas físicas, que são segurados 

obrigados da Previdência Social: 
 

I- Como empregado, o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, 
Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais. 

II- Como empregado, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter eventual, 
sob sua subordinação e mediante remuneração, exceto como diretor empregado. 

III- Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito 
residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. 

 

É correto o que se afirma em: 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
(E) III, apenas. 

 
38- A Lei Complementar nº 137/1998 do Município de Timbó institui o plano de carreira e remuneração dos servi-

dores do Poder Executivo do Município. É causa de suspensão da promoção funcional se, durante o período 
aquisitivo, o servidor: 
(A) Completar cinco faltas injustificadas ao serviço. 
(B) Somar três penalidades de advertência. 
(C) Estiver em licença-prêmio. 
(D) Tiver percebido da Previdência prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 (seis) 

meses, embora descontínuos. 
(E) Somar sete chegadas atrasadas ou saídas antecipadas sem autorização da chefia imediata. 

 
39- A Lei Complementar nº 1/1993 do Município de Timbó institui o regime jurídico único para os servidores públicos 

do município, das autarquias e das fundações públicas instituídas e mantidas pelo município e estabelece dire-
trizes gerais para sua implantação. Por força desta, será considerado como de exercício o afastamento: 
 

I- Em virtude de cursos, congressos, seminários e competições esportivas. 
II- Em virtude de mandato eletivo no Conselho Tutelar. 
III- Para alistar-se como eleitor até três dias. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I e II, apenas. 
(B) I, apenas. 
(C) II, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) I, II e III. 
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40- Após receber o título de doutor honoris causa em comunicação e cultura pela Universidade de Turim, em 2015, 
Umberto Eco trouxe a discussão sobre a proliferação das mídias sociais e disse: 
 

“As mídias sociais deram o direito à fala a legiões de imbecis que, anteriormente, falavam só no bar, depois de 
uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto 
agora eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador do Prêmio Nobel. O drama da internet é que ela pro-
moveu o idiota da aldeia a portador da verdade.” 
 

Isso posto, no Brasil, a liberdade de expressão é direito constitucionalmente reconhecido pelo Art. 5º, inciso IV, 
da Constituição Federal. Em tempos de Fake News e de grandes demonstrações de ódio nas redes sociais, é 
correto afirmar que: 
(A) A liberdade de expressão é direito absoluto, não tendo restrição. 
(B) A liberdade de expressão somente possui restrição em jornais, pois estes são produtos de caráter informa-

tivo, não sendo válido para o cidadão comum no uso das suas redes sociais. 
(C) A liberdade de expressão somente possui restrições na vida real, não sendo aplicada à internet. 
(D) Não há liberdade de expressão no Brasil. 
(E) Veda-se o anonimato, uma vez que é meio eficaz de permitir a identificação do emissor da mensagem para, 

eventualmente, responsabilizá-lo em caso de abuso de direito. 
 
41- A Lei Complementar nº 138/1998 do Município de Timbó dispõe sobre o plano de carreira e remuneração para 

o magistério público municipal de Timbó. Em virtude desta legislação, a promoção funcional será: 
(A) Por qualificação, antiguidade ou desempenho. 
(B) Por qualificação, antiguidade e desempenho. 
(C) Por desempenho, didática ou pontualidade. 
(D) Por qualificação, pontualidade e assiduidade ou antiguidade. 
(E) Por relacionamento, pontualidade e assiduidade e didática. 

 
42- A Lei Complementar nº 411/ 2011 do Município de Timbó, que dispõe sobre o regime de previdência social dos 

servidores públicos do município de Timbó, cria o Instituto de Previdência dos servidores públicos municipais 
de Timbó – TIMBOPREV. Nesse âmbito, é possível afirmar que o salário-maternidade é devido: 
(A) Durante cento e vinte dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, apenas para a gestante, respeitados 

os demais critérios legais. 
(B) Durante cento e oitenta dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, tanto para a gestante, quanto 

para a adotante, respeitados os demais critérios legais. 
(C) Durante cento e vinte dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, tanto para a gestante, quanto para 

a adotante, respeitados os demais critérios legais. 
(D) Durante cento e oitenta dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, apenas para a gestante, respei-

tados os demais critérios legais. 
(E) Não há previsão legal para o pagamento de salário-maternidade. 

 
43- Analise as afirmativas abaixo sobre as receitas do TIMBOPREV: 

 

I- 5% (cinco por cento) do IPTU arrecadado pelo Município de Timbó/SC. 
II- Doações, legados e outras rendas e contribuições extraordinárias que vierem a ser instituídas. 
III- Receitas decorrentes da compensação financeira entre os regimes de previdência. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I, II e III. 
(E) II e III, apenas. 

 
44- É competência do Conselho de Administração do TIMBOPREV: 

 

I- Decidir sobre as aplicações financeiras dos recursos do TIMBOPREV. 
II- Aprovar o orçamento do TIMBOPREV. 
III- Promover educação previdenciária. 
IV- Autorizar a abertura de licitações, sua homologação e contratações. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I e III, apenas. 
(B) II e IV, apenas. 
(C) I, II e IV, apenas. 
(D) I, II e III, apenas. 
(E) I, II, III e IV. 
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45- No Regime Geral de Previdência Social, são considerados dependentes do segurado:  
 

I- O cônjuge, a companheira ou companheiro. 
II- O filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha 

deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. 
III- Os pais. 
IV- O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha 

deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. 
V- O sogro ou sogra, desde que residam na mesma residência e comprovem dependência econômica com o 

segurado. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I, II e III, apenas. 
(B) II, IV e V, apenas. 
(C) I, II, III e IV, apenas. 
(D) III e IV, apenas. 
(E) I, II, III, IV e V. 

 
46- O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de 

eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços: 
 

( ) Aposentadoria por invalidez. 
( ) Auxílio-doença. 
( ) Licença remunerada para tratamento de pessoa da família. 
 

Ao analisar as afirmativas acima e, diante de cada uma, escrever V, se for verdadeira, e F, se for falsa, a 
alternativa com a sequência correta é: 
(A) V – V – V. 
(B) V – V – F. 
(C) F – F – F. 
(D) F – V – V. 
(E) V – F – F. 

 
47- A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por 

motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e 
reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. A organização da Previdência Social obe-
decerá aos seguintes princípios e diretrizes:  
 

( ) Universalidade de participação nos planos previdenciários, independente de contribuição. 
( ) Valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do traba-

lho do segurado, não inferior ao do salário mínimo. 
( ) Cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição, corrigidos monetariamente. 
 

Ao analisar as afirmativas acima e, diante de cada uma, escrever V, se for verdadeira, e F, se for falsa, a 
alternativa com a sequência correta é: 
(A) V – F – V. 
(B) F – V – F. 
(C) F – V – V. 
(D) V – F – F. 
(E) V – V – F. 

 
48- A Seguridade Social será financiada por toda sociedade, de forma direta e indireta, nos termos do Art. 195 da 

Constituição Federal e da Lei nº 8.212/1991, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e de contribuições sociais. Isso posto, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada 
uma, escreva V, se for verdadeira, e F, se for falsa, quanto às que constituem contribuições sociais: 
 

( ) As das empresas, incidentes somente quando paga a remuneração aos segurados a seu serviço. 
( ) As dos empregadores domésticos. 
( ) As dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário de contribuição. 
 

Assinale a alternativa com a sequência correta:  
(A) V – V – F. 
(B) F – V – V. 
(C) V – F – F. 
(D) F – F – V. 
(E) F – V – F. 
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49- A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da soci-
edade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Compete ao 
Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
 

I- Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 
II- Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços somente entre as populações urbanas. 
III- Irredutibilidade do valor dos benefícios. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I e II, apenas. 
(B) III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
50- Cada regime próprio de previdência de servidor público tem direito, como regime instituidor, de receber do Re-

gime Geral de Previdência Social, enquanto regime de origem, compensação financeira. O regime instituidor 
deve apresentar ao Regime Geral de Previdência Social, além das normas que o regem, os seguintes dados 
referentes a cada benefício concedido com cômputo de tempo de contribuição no âmbito do Regime Geral de 
Previdência Social: 
 

I- O tempo de serviço total do servidor. 
II- O valor dos proventos da aposentadoria ou pensão dela decorrente. 
III- A data de início do benefício. 
IV- A identificação do servidor público sem a necessidade de identificação de eventuais dependentes. 
V- O correspondente ao tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social. 
 

É correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e V, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) IV e V, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II, III, IV e V. 
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DE TIMBÓ - TIMBOPREV 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 001/2020 

 
 

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS  
 
 

 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

Questões RESPOSTAS 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

41 A B C D E 

42 A B C D E 

43 A B C D E 

44 A B C D E 

45 A B C D E 

46 A B C D E 

47 A B C D E 

48 A B C D E 

49 A B C D E 

50 A B C D E 

 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da prova objetiva serão divulgados até às 20h do dia 
22 de fevereiro de 2021, no endereço eletrônico http://concursos.furb.br/, link TIMBOPREV – Con-
curso Público – Edital nº 001/2020. 
 

 
 
 

Timbó, 21 de fevereiro de 2021. 


