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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES 

                                   NAVENGANTESPREV 

 PROCESSO SELETIVO – EDITAL 02/2021 

Nome : 
 

CONTADOR PREVIDENCIÁRIO 
 

Este caderno de questões está constituído de 20 questões: 
Língua Portuguesa: 05 Matemática: 05 Conhecimentos Gerais: 05 Conhecimentos Específicos: 05 

 

LEIA ATENTAMENTE 

1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 
espaço, e não apenas “x”. 

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de 
respostas decorrente de erro cometido por candidato. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 
consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 02 (duas ) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e 
assinado. 

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não 
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 
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RASCUNHO 

 
Marque aqui as suas respostas para posterior conferência: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

1) Leia o texto abaixo : 
“As matas  ciliares são a cobertura vegetal nativa, que 
ficam às margens de rios, igarapés, lagos, olhos 
d’água e represas, com as funções principais de 
reduzir a erosão, auxiliar na infiltração da água da 
chuva e no abastecimento dos mananciais 
subterrâneos. “  
  O trecho acima apresenta a seguinte função: 
a)Função metalinguística. 
b)Função fática. 
c)Função referencial. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
2)Analise o  contexto abaixo: 
  “Nesse sentido, a gestão do próprio conhecimento 
depende da infraestrutura e da vontade de cada 
indivíduo.” 
 A palavra sublinhada é formada por : 
a)Derivação por justaposição. 
b)Derivação por aglutinação. 
c)Derivação regressiva. 
d)Nenhuma das alternativas.  
 
Leia o texto abaixo e responda as questões de  3 a 5. 
 
Auxílio emergencial - Como ajuda do governo revela a 
existência de brasileiros "invisíveis"...  
           Os "invisíveis" para o governo 
 O "coronavoucher" representa uma questão de 
sobrevivência para muitas pessoas. No entanto, muitos 
não conseguiram o benefício pelo fato de não estarem 
nos cadastros do governo, e são pessoas em situação 
de vulnerabilidade. Esse grupo está sendo chamado de 
"os invisíveis" do CadÚnico.  
Os não inscritos no CadÚnico constituem a parcela da 
população sobre a qual o governo não tem 
informações suficientes para verificar a elegibilidade 
para o auxílio. Isso significa que provavelmente eles 
não estão inclusos em nenhum sistema de proteção 
social e não são visíveis para o poder público....  
 

 Carolina Cunha 
 Redação adaptada : Disponível < 

https://www.jornalcontabil.com.br/> 
 
3)Com base no texto  sendo  a expressão  
"coronavoucher"  definida como um benefício para os 
brasileiros  em situação de vulnerabilidade , assinale a 
alternativa CORRETA:  
a)Devido o "coronavoucher" estar relacionado com a atual 
pandemia, as pessoas as quais não contraírem o novo  
coronavírus vão sobreviver. 
b) O "coronavoucher”  trata –se  de um auxilio emergencial 
e em decorrência da pandemia do novo coronavírus, parte 
da população brasileira teve uma queda brusca na renda 
ou ficou sem emprego tornando –se assim  pessoas 
invisíveis  necessitando de ajuda e  conseguem receber  o 
auxilio . 
c)O  “coronavoucher”    é uma questão de sobrevivência 
pois  todos que se encontram em  situação de 
vulnerabilidade estão em dia com seus cadastros perante o 
governo. 
d)O “coronavoucher”   é acessível as pessoas que se 
tornam visíveis , pois estão em dia  nos cadastros do 

governo e assim conseguirem a sua sobrevivência. 
 
4)“No entanto, muitos não conseguiram o benefício 
pelo fato de não estarem nos cadastros do governo,...” 
O vocábulo sublinhado está classificado em: 
a)Conjunção adversativa. 
b)Conjunção aditiva. 
c)Conjunção alternativa. 
d)Conjunção conclusiva. 
 
5)Assinale a alternativa CORRETA  que apresenta 
verbos no gerúndio e particípio: 
a)“ Isso significa que provavelmente eles não estão 
inclusos em nenhum sistema de proteção social ...” 
b)“Esse grupo está sendo chamado de "os invisíveis" do 
CadÚnico.” 
c)“O "coronavoucher" representa uma questão de 
sobrevivência para muitas pessoas.” 
d)“Os não inscritos no CadÚnico constituem a parcela da 
população sobre a qual o governo não tem informações...” 
 
 

MATEMÁTICA 
 

6)As medidas de dispersão ou de variabilidade têm 
como objetivo avaliar o quanto estão dispersos os 
valores de uma distribuição de frequência, ou seja, o 
grau de afastamento ou de concentração entre os 
valores. Sendo a variância uma medida de dispersão  
assinale a alternativa CORRETA sobre a mesma: 

a)Só leva em conta os dois valores extremos da série, 
descuidando do conjunto de valores intermediários, o que 
quase sempre invalida a idoneidade do resultado. 

b)Mede a dispersão dos dados em torno de sua média, 
levando em consideração a totalidade dos valores da 
variável em estudo, o que a torna um índice de 
variabilidade bastante estável. 

c)Leva em consideração a totalidade dos valores da 
variável em estudo, é uma medida de dispersão usada com 
a média,   mede a variabilidade dos valores à volta da 
média. 

d)Não leva em consideração todos os valores da série de 
dados, é preferível se trabalhar com medidas que utilizam 
toda a informação disponível do conjunto de dados. 

 

7)Os professores estaduais de Santa Catarina 
receberiam um aumento salarial de 8%, sendo que o 
sindicato dos professores conseguiram 92% de 
aumento sobre o percentual original de 8%.  De quanto 
foi o percentual de reajuste conseguido? 

a)12,5%. 

b)8,91%. 

c)18%. 

d)15,36%. 

 

8)Uma piscina tem a forma de um paralepípedo, com as 
seguintes medidas: 9,40 m de comprimento, 2,60 m de 
largura e 1,20m de altura. Qual a capacidade em litros 
dessa piscina? 

a)29328 L. 

b)32000L. 

c)2,6850L. 

d)28453L. 

 

9)Seguindo a ordem apresentada abaixo, os segmentos 
são proporcionais. Qual a razão de proporcionalidade e 
o comprimento de y em decímetros? 

https://www.jornalcontabil.com.br/


 

4 
 

M                  41cm                   N 

 

O            26cm                     P 

 

Q                         82cm                                        R 

 

S                     Y                             T 

 

a)0,5 e 52 decímetro.  

b)52 e 520 decímetro.  

c)52 e 5,2 decímetro. 

d)5,2 e 52 decímetro. 

 

10) Encontre o resultado da expressão numérica 
abaixo: 

 32 + 82 : 16 - √256 + 142 = 

a)32. 

b)162. 

c)102. 

d)48. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11)O município de Navegantes –SC foi elevado à 
categoria de Município, através da lei Estadual nº. 828 
de : 

a)14 de maio de 1962. 
b)26 de agosto de 1962. 

c)31 de janeiro de 1963. 
d)30 de maio de 1962. 
 
12)O primeiro prefeito do município de Navegantes- 
SC foi: 

a)Cirino Adolfo Cabral. 
b)Arnoldo Bento Rodrigues. 

c)Athanásio Joaquim Rodrigues. 
d)Manoel Antônio Coelho. 
 
13)A primeira expedição significativa a chegar ao 
estado de Santa Catarina foi a do português Juan 
Dias Solis, em 1515. Dando o nome a Santa Catarina 
de: 

a)Porto dos Patos. 

b)Baía dos perdidos. 
c)Santa Catarina de Alexandria. 

d)Nossa Senhora da Graça. 
 

14)A respeito da globalização assinale alternativa 
INCORRETA: 

a)A globalização é um fenômeno extremamente inclusivo 
onde os países com mercados mais desenvolvidos têm 
maior relevância que os menos desenvolvidos, causando 
dessa forma uma dependência. 

b)O termo globalização tem sido usado para representar 
vários fenômenos, como o crescimento do comércio e 
dos negócios transnacionais, a interdependência entre os 
fluxos de capitais e as parcerias. 

c)A globalização é um fenômeno oriundo pós terceira  
revolução industrial, período esse marcado pela evolução 
tecnológica, conhecida por possibilitar um aumento 
considerável na tecnologia disponível para produção e 
certamente incentivada pelo sistema capitalista 

d)A globalização, que pode ser uma força propulsora de 
desenvolvimento e da redução das desigualdades 
internacionais, está sendo corrompida por um 
comportamento hipócrita que não contribui para a 

construção de uma ordem econômica mais justa nem 
para um mundo com menos conflitos. 
 
15)O primeiro estado do Brasil a decretar estado de 
emergência para conter a pandemia do coronavírus 
em 2020 foi: 

a)Rio de Janeiro. 
b)São Paulo. 

c)Paraná. 
d)Santa Catarina. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16)Bens Públicos são todos aqueles que integram o 
patrimônio da Administração Pública direta e indireta, 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma  
característica dos bens públicos  de uso comum: 

a)São de fruição ampla e isonômica, podem ser usados e 
fruídos, geralmente de forma gratuita, por toda a 
coletividade, de forma proporcional e em igualdade de 
condições. 

b)Ente político titular do bem do uso comum dispõe de 
competência para disciplinar sua destinação. 
c)Aplicados ao desempenho das atividades estatais, 
configurem elas ou não serviço público. 

d)O ente estatal titular do bem de uso comum é investido 
de um poder-dever de assegurar a compatibilização entre 
fruição individual e a preservação da sua integridade por 
meio da polícia administrativa – estabelecimento de 
restrições e condicionamentos à fruição individual do 
bem. 
 
17)A respeito dos princípios da administração pública 
assinale  a alternativa CORRETA: 

a)O princípio da impessoalidade apresenta, na realidade, 
dois aspectos: pode ser considerado em relação ao modo 
de atuação do agente público, do qual se espera o melhor 
desempenho possível de suas atribuições, para lograr os 
melhores resultados; e em relação ao modo de organizar, 
estruturar, disciplinar a Administração Pública, também 
com o mesmo objetivo de alcançar os melhores 
resultados na prestação do serviço público. 
b)O princípio da razoabilidade tem o objetivo de proibir o 
excesso, com a finalidade de evitar as restrições abusivas 
ou desnecessárias realizadas pela Administração Pública. 

c)O princípio da moralidade, que é uma das principais 
garantias de direitos individuais, remete ao fato de que a 
Administração Pública só pode fazer aquilo que a lei 
permite, ou seja, só pode ser exercido em conformidade 
com o que é apontado na lei, esse princípio ganha tanta 
relevância pelo fato de não proteger o cidadão de vários 
abusos emanados de agentes do poder público. 

d)O princípio da  legalidade obriga os agentes públicos a 
atuarem em conformidade com os princípios éticos e 
morais da sociedade. Sendo todo o comportamento que 
vise confundir e/ou prejudicar o exercício dos direitos por 
parte da sociedade será penalizado pelo descumprimento 
do princípio moral. 
 
18)O Balanço Patrimonial é o demonstrativo o que  
evidencia a posição das contas que constituem o 
Ativo e o Passivo. Sobre  o ativo financeiro é 
CORRETO afirmar: 

a)Compreenderá os bens, créditos e valores, cuja 
mobilização ou alienação dependa de autorização 
legislativa. 

b)Compreenderá as dívidas fundadas e outros 
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pagamentos que independam de autorização 
orçamentária. 

c)Compreenderá as dívidas fundadas e outras que 
dependam de autorização legislativa para amortização ou 
resgate. 

d)Compreenderá os créditos e valores realizáveis 
independentemente de autorização orçamentária e os 
valores numerários. 

 
19)A respeito dos estágios da despesa pública 
assinale  a alternativa CORRETA que indica  a 
liquidação. 

a)Consiste na verificação do direito adquirido pelo credor 
adquirido pelo credor , tendo por tendo por base os bens 
ou serviços ou serviços , títulos e documentos 
comprobatórios do crédito. 

b)É um potente instrumento de organização das finanças 
públicas; fornece um panorama dos compromissos 
assumidos e das dotações ainda disponíveis. 

c)É o ato emanado de autoridade competente que 
compromete, previamente, dotação orçamentária e cria 
para a administração uma obrigação pendente de  
implemento de condição. 

d)É o ato de autoridade competente que determina a 
dedução do valor da despesa a ser executada da dotação 
consignada no orçamento para atender a essa despesa. 

 

20)Tributárias  são  uns  dos principais elementos 
pertencentes à Demonstração das Variações 
Patrimoniais, assinale a alternativa  que apresenta  
sua  definição: 

a)Compreende toda prestação pecuniária compulsória, 
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

b)Compreende as variações patrimoniais diminutivas com 
operações financeiras, tais como: juros incorridos, 
descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e 
correções monetárias. 

c)Compreende as variações patrimoniais diminutivas 
relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, 
contribuições sociais, contribuições econômicas e 
contribuições especiais.  
d)Compreende as variações patrimoniais auferidas com a 
venda de bens, serviços e direitos, que resultem em 
aumento do patrimônio líquido, independentemente de 
ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as 
devoluções, abatimentos e descontos comerciais 
concedidos. 

 


