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santos 
Secretaria Municipal de Gestão 

Departamento de Gestão de Pessoas e Ambiente de Trabalho 

CONCURSO PÚBLICO 05/2016 

AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

A LEITURA COMPETENTE DAS INSTRUÇÕES A SEGUIR É ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO 
DESTA PROVA. 

► Duração da prova: 3 horas e meia. 

► Tempo mínimo de permanência na sala : 1 hora e meia. 

Este Caderno é composto de 50 questões objetivas de múltipla escolha. 

• Verifique se o cargo descrito acima coincide com o de sua inscrição e confira se o seu caderno 
possui todas as páginas. 

• Qualquer problema, comunique ao fiscal. 

• Utilize o Caderno de Questões como rascunho, transferindo as alternativas assinaladas, ao 
final, para a Folha de Respostas. 

Não haverá troca do Caderno de Questões ou da Folha de Respostas, portanto tenha muita 
atenção ao assinalar a alternativa escolhida (a CANETA). 

• Assinale apenas uma única alternativa para cada questão. 

• Serão consideradas erradas as questões com dupla marcação ou com rasuras. 

• Leia atentamente as instruções constantes de sua FOLHA DE RESPOSTAS. 

• Não esqueça de assinar a sua Folha de Respostas, que deverá ser devolvida ao fiscal da sala . 

• Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta ponta grossa, não porosa, para preencher 
sua Folha de Respostas personalizada. 

• O campo da alternativa escolhida deverá ser preenchido por inteiro, conforme instrução 
constante na própria Folha de Respostas. 

De acordo com o Edital: 

• Para levar seu Caderno de Questões , o candidato deverá permanecer na sala por um período 
mínimo de uma hora e meia. 

• Por razões de segurança, os Cadernos de Questões somente serão entregues aos candidatos · 
no local de aplicação das provas, na forí!7a descrita no item anterior. 

Divulgação dos Resultados: 

► Gabaritos das Provas Objetivas: a partir de 05/04/2016 

► Demais resultados: acompanhar nos locais de divulgação. 

Locais de divulgação dos eventos: 

► Sites: www.ibamsp-concursos.org .br e 
www.santos.sp.gov.br 

► Jornal : Diário Oficial de Santos 
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O EVANGELHO DA CRIAÇÃO 

Peço desculpas ao leitor desde já por cometer o pecado (se não capital , ao menos venial) de misturar 
ciência e religião nesta coluna, mas me parece inevitável fazê-lo depois da última semana. Afinal de contas, 
por incrível que pareça, um dos resumos mais completos e fáceis para entender o que os cientistas 
descobriram sobre a atual crise ambiental foi feito por um papa. 

Irônico? Só parcialmente. Para começo de conversa, as caricaturas históricas sobre a suposta guerra 
incessante da Igreja Católica contra a ciência (com os personagens de sempre, como Giordano Bruno e 
Galileu no elenco) não resistem a um exame mais aprofundado. Não é mera coincidência que tanto o pai da 
genética moderna quanto um dos artífices da teoria do Big Bang tenham sido sacerdotes. E bons 
assessores científicos nunca faltaram aos papas. A Pontifícia Academia de Ciências, sediada no Vaticano, 
tem raízes tão antigas quanto o próprio Galileu e tem gente como o físico Stephen Hawking (ateu, assim 
como vários outros membros) em seus quadros atuais. , 

Portanto, não surpreende que Francisco seja capaz de explicar os riscos da mudança climática, da 
acidificação dos oceanos ou da perda de biodiversidade em sua mais nova encíclica, "Laudato Si". A 
verdadeira força da carta papal , no entanto, talvez venha de seus trechos menos comentados, justamente 
aqueles que são capazes de chegar aonde a ciência não alcança. _, 

De fato, existem virtudes especificamente científicas, honestidade intelectual, a disposição desapiedada de 
seguir os fatos até onde eles nos levarem, a humildade de reconhecer que quase todo conhecimento sobre 
o mundo é provisório. O que a ciência não consegue fazer, no entanto, é construir uma bússola moral, um 
"norte" para noções de certo e errado exclusivamente baseado em fatos e na razão. Para isso, é preciso 
decidir quais são os valores centrais da vida. 

Nesse ponto, ''L_~udato _§i" é um esforço magnífico de interpretar a tradição judaico-cristã de um jeito mais 
generoso e menos predatório. Francisco começa com o Gênesis e seus dois relatos da criação do mundo 
(sim, são dois relatos diferentes, e o papa reconhece essa diferença). 

A argumentação do pontífice argentino demonstra que, mais do que relatos factuais sobre um Adão e uma 
Eva históricos, essas narrativas que abrem a Bíblia propõem uma visão harmônica do relacionamento entre 
o homem e o resto das formas de vida e abordam as consequências desastrosas que surgem quando essa 
harmonia (bem como a harmonia entre o homem e Deus) é destruída. 

É óbvio que é questão da fé aceitar que a ordem e a complexidade da vida, produzidas pela evolução, 
também testemunham o amor divino. Mas quem abraça essa visão dificilmente ficará indiferente ao apelo 
de Francisco pela dignidade de todos os seres vivos. Como na parábola de Jesus, é de minúsculas 
sementes de mostarda que às vezes brotam as maiores mudanças. 

Compilado de artigo de Reinaldo José Lopes, jornal Folha de São Paulo, edição de 2116115. 

1. "Peço desculpas ao leitor desde já por cometer o pecado (se não capital, ao menos venial)". 

Mantém-se o sentido original do texto se substituirmos o trecho sublinhado por: 

Á se não fundamental , ao menos condenável. V 
b) se não hediondo, ao menos desprezível. X.. 
c) se não fugaz, ao menos tolerável. )( 

d) se não fatal, ao menos desculpável. ;:,<. 

2. O autor avalia que a suposta guerra incessante da Igreja Católica com a ciência não resiste a um exame 
mais aprofundado, pois: 

a) os papas sempre careceram de bons assessores científicos. >< 
b) personagens como Giordano Bruno e Galileu deixaram como legado veementes defesas ao papel da Igreja 

junto à comunidade científica. ~ 

,K{' grandes expoentes da ciência foram clérigos. V 
d) a Pontifícia Academia de Ciências, sediada no Vaticano, rejeita personalidades como o tisico Stephen Hawking 

pelo fato de ele ser ateu. )( 
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3. Analise as proposições abaixo. 

1. Reinaldo José Lopes avalia que a real força da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, reside no fato 
de ela tratar dos riscos da mudança climática, da perda da biodiversidade e da acidificação dos 

X oceanos lastreando-se tão somente nos aspectos científicos do tema, sem ponderar aspectos 
teológicos ou dogmáticos. 

li. Ainda sobre a carta papal abordada no item 1, nela se reconhece outro esforço magnífico: o fato de 
apontar a tradição judaico-cristã como a principal responsável por transmutar o homem num ser 
basicamente predatório - e, para ratificar tal constatação, o autor se vale dos dois relatos constantes no 
Gênesis. 

Ili. " ... é de minúsculas sementes de mostarda que, às vezes, brotam as maiores mudanças" - o autor vale
se dessa parábola, no último parágrafo do seu texto, para abonar a argumentação do pontífice 

X argentino no sentido de que os relatos sobre Adão e Eva, que abrem a Bíblia, serem comprovadamente 
factuais. 

São ilações possíveis do texto o que se afirmou em: 

a) li, apenas. 
b) 1 e Ili, apenas. 
c) li e Ili, apenas. 

;;f( nenhum dos itens apresentados. 

4. No excerto abaixo, propositadamente, introduziram-se algumas alterações de modo que ele passou a não 
estar em consonância com os preceitos da norma culta de nossa língua. Assinale a alternativa em que o 
referido trecho foi reescrito com as alterações pertinentes. 

Muita gente costuma dizer que o cotidiano dos advogados acaba por produzir neles certo seticismo com a 
"natureza humana", na medida em que eles vêem famílias se destruir por conta de inventários, empregados 
proceçarem patrões generosos ou cônjujes virarem inimigos mortais após anos de vida gratificante e de 
juras de amor trocadas no calor do leito. Esse seticismo ou sinismo seria um vício profissional de 
comportamento decorrente do acúmulo de "evidênsias" contra a fé na natureza humana. 

Luiz Felipe Pondé - Pragmatismo da fé - jornal Folha de são Paulo, edição de 11/1/2016. 

a) Muita gente costuma dizer que o cotidiano dos advogados acaba por produzir neles certo __ ceticismo com a 
"natureza humana", na medida em que eles..Yfun_famílias se destruir por conta de inventários, empregados 
proceçarem patrões generosos ou cônjuges virarem inimigos mortais após anos de vida gratificante e de juras 

c) 

e amor trocadas no calor do leito. Esse ceticismo ou sinismo seria um vício profissional de comportamento 
decorr nte do acúmulo de "evidências" contra a fé na natureza humana. 
Muita gente costuma dizer que o cotidiano dos advogados acaba por produzir neles certo ceticismo com a 
"natureza humana", na medida em que eles ~ familias se _1esll;w rem por conta de inventários, empregados 

recessarem patrões generosos ou cônjuges virarem inimigos mortais após anos de vida gratificante e de juras 
de amor trocadas no calor do leito. Esse ceticismo ou cinismo seria um vício profissional de comportamento 
decorrente do acúmulo de "evidências" contra a fé na natureza humana. 
Muita gente costuma dizer que o cotidiano dos advogados acaba por produzir neles certo ceti,~ mo com a 
"natureza humana", na medida em que eles v~ nJamílias se destruirem por conta de inventários, empregados )..
proce _élifilD patrões generosos ou cônjuges vz arem inimigos mortais após anos de vida gratificante e de juras' '\. 

e amor trocadas no calor do leito. Esse~ ou sinismo seria um vício profissional de comportamento 
decorrente do acúmulo de "evidênsias" contra a fé na natureza humana. 
Muita gente costuma dizer que o cotidiano dos advogados acaba por produzir neles certo set~ ismo com a 
"natureza humana", na medida em que eles ~ familias se destruir por conta de inventários, empregados \,-/ 
processarem patrões generosos ou cônjujes virarem inimigos mortais após anos de vida gratificante e de juras /\ 
de amor trocadas no calor do leito. Esse ~ ou cinismo seria um vicio proficional de comportamento 
decorrente do acúmulo de "evidênsias" contra a fé na natureza humana. 

O texto a seguir será utilizado para responder as questões 5 a 9. 

São Paulo, de tão obscura, nasceu até escondida. O espaço onde se assentaria mantinha-se não só invisível, aos olhos 
dos que chegavam do mar, como protegido por essa muralha compacta, impressionante , que é a serra do Mar. Euclides 
da Cunha, em Os sertões, descreveu-a como "dilatado muro de arrimo, sustentando as formações sedimentárias do 
interior". Não se compreenderá a história de São Paulo sem antes atentar para a serra do Mar. Vista de baixo, ela como 
que veda o horizonte, ou tranca a paisagem. Põe um poríto final à terra, como a querer esconder algum outro mundo, 
protegê-lo, proibi-lo. Os paulistas estão hoje tão acostumados a ela que mal se importam com sua silhueta majestosa, 
guardiã entre o mar e a terra, degrau de acesso ao Planalto de onde se desenvolverão as lonjuras do interior do Brasil. 
Galgá-la, hoje, pelo menos quando não é fim de feriado, e retornar éi São Paulo resulta nos maiores congestionamentos 
do Brasil, se não do Hemisfério Sul, é tão simples quanto subir o·lance de escada de um sobrado para ganhar o andar 
de cima. Servem a esse propósito duas das melhores estradas brasileiras, as vias Anchieta e Imigrantes, 
significativamente apelidadas com nomes evocativos de dois momentos cruciais do fluxo entre os dois lados - o 
primitivo, da época dos primeiros povoamentos do Planalto, e aquele que, na passagem do século XIX para o XX, 
transformou a região num aglomerado de gente vinda de diferentes partes do mundo. 

Trecho do livro "A Capital da Solidão", Roberto Pompeu de Toledo, Editora Objetiva. 
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5. "São Paulo, de tão obscura, nasceu até ) scondida". =-
O vocábulo enfatizado, semanticamente, equivale ao em destaque de qual alternativa? 

;íil( Reclama de tudo - do trabalho, dos amigos, do tempo e até da família. V 

b) Até que você se decida sobre a melhor providência a tomar neste caso, mantenha-se calado . >< 
c) Dirija até o posto de gasolina mais próximo e lá, informe-se melhor sobre o caminho. X 
d) Em viagens aéreas domésticas você pode despachar uma bagagem com até vinte e três quilos sem pagar.>(" 

qualquer taxa adicional. 

/7 . 
6. ) " ... retornara São Paulo resulta nos maiores congestionamentos do Brasil". 

A regência do verbo sublinhado repete-se naquele presente no excerto de qual alternativa? 

fi "Servem a esse propósito duas das melhores estradas brasileiras". ✓ 
b) " ... sustentando as formações sedimentárias do interior". 

c) " ... transformou a região num aglomerado de gente". 

d) " ... mantinha-se não só invisível, aos olhos". 

7. Analise as assertivas seguintes. 

1. A história de São Paulo está intrinsecamente vinculada à da Serra do Mar. tfJ?" X 
li. Euclides da Cunha, em "Os Sertões", endossa a tese de que a Serra do Mar foi o grande entrave que 

dificultou, durante séculos, o avanço para o interior paulista. X 
Ili. "Vista de baixo, ela como que -~ o horizonte, ou tran~ a paisagem" - no_ sl:Smento transcrito, 

podemos afirmar que há ao menos dois verbos utilizados em sentido figurado. V 
IV. Roberto Pompeu de Toledo pondera que a via Anchieta, uma das melhores estradas brasileiras, 

segundo ele, recebeu esse nome como forma de homenagear a passagem do século XIX para o XX e os)./ 
homens que transformaram o solo paulista no que hoje se tornou - um aglomerado de gente. r \ 

É possível inferir-se da leitura do texto o que se afirmou em: 

_;;,>," apenas uma das proposições. 

b) apenas duas das propos_ições. 

c) apenas três das proposições. 

d) todas as proposições apresentadas. 

8. As opções linguísticas e textuais escolhidas para a construção do texto nos permitem concluir que ele: 

a) é basicamente jornalístico e descritivo, sem espaço para sentimentalismos e focando estritamente no aspecto >(' 
histórico do tema tratado. 

b) apresenta como ideia central a história de uma cidade obscura que se tornou metrópole, lastreando sua K 
narrativa nos aspectos mitológicos e fantasiosos dessa evolução. 

,A' tem caráter narrativo-jornalístico, sem, contudo, prescindir de certo lirismo que torna evidente o enlevo do autor 
acerca do tema abordado. 

d) trata-se de uma tentativa de desenvolver um texto dissertativo com base em dados fictícios acerca de uma v 
cidade real. /\ 

l:.) " ... como a querer esconder algum outro mundo, protegê-lo". 

O pronome oblíquo do excerto foi empregado em consonância com o que prescreve a norma culta da língua 
portuguesa. O mesmo não pode se dizer daquelé utilizado na sentença apresentada em qual alternativa? 

a) Dir-se-ia que São Paulo estava fadada ao obscurantismo, o que, de fato, não sucedeu. 

b) Jamais se imaginaria, à época de Anchieta, que a Serra do Mar, um obstáculo que parecia intransponível, 
seria, no futuro, uma paisagem com a qual os paulistas estariam tão habituados. C-r 

Ji(' Em se tratando de persistência e obstinação, não restam dúvidas, os homens que primeiro galgaram os 
degraus da Serra do Mar em direção a um planalto desconhecido, são exemplos. >< 

d) Também referiam-se à Serra do Mar como "muralha", dada a grande dificuldade de sua travessia e ao fato de 
que ela tornava invisível , aos olhos dos que chegavam do mar, o interior do novo continente. !./ 
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& Leia os parágrafos
1 

; baixo. 

1. Mais um trecho da Avenida Siqueira Campos (Canal 4), em Santos, foi interditada nesta segunda-feira 
(7) para obras de pavimentação. Desta vez, na.__pista · praia/porto, entre as avenidas Bartolomeu de 
Gusmão e Epitácio Pessoa. De acordo com a Prefeitura, é o último trecho da via, nesse sentido, a 
receber novo asfalto, como parte da obra de construção da ciclovia do Canal 4. 

li. Nesta segunda-feira (7), operários começam a retirar o asfalto antigo e dos paralele ípedos que estão 
por baixo. Na sequência, será escavado 40 cm para preparação da ase que receberá a pavimentação. 

Ili. Por conta da interv!llSão.,. o trânsito fica bloqueado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 
até as 18 horâsdo dia 16. Duranteãs°obras, os motoristas podem utilizar como rota alternativa a 
Avenida Conselheiro Nébias. 

Texto extraído do site de "A Tribuna.com.br'', disponível em {http://www.atribuna.com.brl 
noticiaslnoticias-detalhe/santoslnovo-trecho-do-canal-4-e-interditado-para-pavimentacaol 

?cHash=c0a3c645df13b2632cdb1e9362dcbd25], consultado em 9/3116. 

Em cada um dos parágrafos do texto foi realizada uma alteração, de modo que, em cada um deles passou a 
constar um desajustamento no que tange ao padrão culto de nossa língua. Tais desvios foram 
corretamente apontados em qual alternativa? 

a) 1 - regência; li - concordância; Ili - acentuação. 
b) 1- ortografia; li - regência verbal· Ili - concordância. 

,A" 1 - concordância; li - c~ ância ; Ili - ortografi a. 
d) 1 - aúsência de crase; li - ortografia; Ili - concordância. · 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

11. Para exibir estatísticas sobre um documento do Microsoft Word 2010, como número de páginas, palavras e 
caracteres, o usuário pode utilizar qual comando da Faixa de Opções? 

-'f' Contar Palavras. 
b) Somar. X 
c) Revisar. X 
d) Atualizar Estatisticas. 

12. No Microsoft Excel 2010, o comando Orientação, presente na guia Página Inicial da Faixa de Opções, 
permite ao usuário: 

a) alterar a ordem em que as fórmulas são processadas na planilha. )( 
X girar o texto de uma célula . 

c) mesclar duas ou mais células em uma única célula. 
d) mesclar diversas planilhas em uma única página para impressão. X 

13. Um gráfico de linhas do Microsoft Excel 2010, é um tipo de gráfico recomendado para: 

a) exibir a contribuição de cada valor em relação a um total. >< 
X comparar lado a lado valores de diversas categorias. V 

e) comparar a contribuição de valores de diversas séries em relação a um total e seus subtotais. X 
d) exibir tendências ao longo do tempo. >< 

14. Para arredondar um número, no Microsoft Excel 2010, especificando a quantidade de dígitos decimais 
desejados, o usuário pode utilizar qual função? 

a) ARREDONDAR 
),{ ARRED 
c) PROXIMO 
d) BASE 

7 .,, 

15. Para retornar o número de células em um intervalo de uma planilha do Microsoft Excel 2010 que satisfazem 
um determinado critério, o usuário pode utilizar qual função? 

a) CONTAR 
b) TOTAL 

jiYf' CONT.SE 
d) SOMAR 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

16. No intuito de assegurar o bem comum pode o Poder Público intervir na propriedade particular, limitando 
interesses individuais em prol da coletividade. Considerando o instituto da desapropriação, forma mais 
drástica de intervenção do Estado na propriedade privada, à luz da jurisprudência pátria, mormente do STJ, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) A indenização referente à cobertura vegetal deve ser calculada em separado do valor da terra nua quando V 
comprovada a exploração dos recursos vegetais de forma lícita e anterior ao processo expropriatório. 

b) A intervenção do Ministério Público nas ações de desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária é / 
obrigatória, porquanto presente o interesse público. 

c) A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois eles restituem não só 
o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, 
considerando a possibilidade de o imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, 
ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista. 

A Na desapropriação para instituir servidão administrativa não são devidos os juros compensatórios pela 
limitação de uso da propriedade. 

17. Dentro do estudo da descentralização, a pessoa jurídica de direito privado, integrante da Administração 
Pública indireta, instituída pelo Poder Público, mediante autorização em lei es ecífica, sob qualquer forma 
jurídica em direito admitida e com capital exciusivãmentepúbÍico, para a exploração de atividade ~e_ 
natureza econômica, caracteriza uma: 

a) Autarquia. º>( 
X Empresa Pública . 

c) Sociedade de Economia mista.;< 

d) Fundação Pública. 

18. Com relação aos poderes conferidos à Administração Pública para alcançar os fins perseguidos no 
desempenho de suas funções públicas, aquele que atribui OJ~oder/dever de punir seus servidores e demais 
agentes sujeitos à disciplina dos órgãos e serviços da Administração pela prática de infrações funcionais 
se denomina poder: 

~ disciplinar. V 
b) hierárquico. 

c) de polícia. 

d) discricionário. 

19. A Administração Pública, ao celebrar contratos administrativos, assume urna posição de supremacia em 
relação ao particular contratado justificada pela necessidad~ de consecução do interesse público. Neste 
contexto, são características dos contratos administrativos, salvo: 

a) natureza de contrato de adesão. V 
b) presença de cláusulas exorbitantes. ✓ 

ji!' 
d) 

imutabilidade. 

natureza intuito personae. V 

20. Segundo o STJ, a aplicação da Teoria da encarnpação no mandado de segurança se fundamenta no fato de 
autoridade imputada corno coatora não se limitar a informar sua ilegitimidade passiva. Nesta esteira, são 
requisitos para a aplicação da Teoria da encampação, à exceção de: 

existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e aquela que ordenou o ato 
impugnado. 

.1/ a) 

( b) chamamento ao processo da real autoridade coatora pela autoridade indicada no mandamus. 

~ c) ausência de modificação da competência constitucionalmente estabelecida. 

~ manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas pela autoridade imputada como coatora . 
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21 . Considere a seguinte situação hipotética. 

Lúcio foi aprovado, dentro do número de vagas estabelecido no edital, em concurso público de provas e 
títulos para o provimento de determinado cargo público municipal. Todavia, teve sua nomeação recusada 
em virtude de demissão dos quadros funcionais de outro ente da federação. 

Tendo em vista que a penalidade de demissão fora aplicada por intermédio do procedimento administrativo 
cabível, no qual fora assegurado o devido processo legal com observância do contraditório e da ampla 
defesa, é correto afirmar que: 

a) a recusa da nomeação se revela legítima, na medida em que, tendo sido aplicada a penalidade de demissão 
í-\' no serviço público, é preciso observar o lapso temporal de 5 anos para provimento de novo cargo público. 

,)tlf a recusa a nomeação somente seria possível caso a demissão tivesse ocorrido no âmbito do próprio Município. 
c) se não houver expressa previsão neste sentido na lei local ou no edital de regência do certame, revela-se 

ilegítima a negativa de nomeação.X 
d) a recusa da nomeação, caracteriza violação a direito líquido e certo, visto que a aplicação da pena de 

demissão não pode obstar, em nenhuma hipótese, o reingresso no serviço público. X 
22. Como sabido, na dispensa de licitação, muito embora exista a viabilidade da competição nas hipóteses 

previstas na lei, o legislador entendeu por bem a não realização do certame licitatório. Dentre as hipóteses 
legalmente estipuladas para a dispensa da licitação não se encontra: 

a) contratação de instituição brasile[!:a incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do 
desenvolvimento institucional. v 

b) locação de imóvel destinado ao atendimento de finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de t,/ 
instalação e localização condicionam sua escolha, com preço compatível com o valor de mercado segundo 
avaliação prévia. 

c) contratação de fornecimento de gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as 
normas da legislação específica. v 
contratação diretamente de profissional do setor artístico consagrado pela crítica especializada e pela opinião 
pública. 

DIREITO COMERCIAL 

23. Quando a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome 
individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados 
correspondentes, está-se diante de uma característica de uma sociedade: 

a) em comandita simples . 
)li( em conta de participação. 
c) em comum. 
d) simples, por administração. 

24. Indique, dentre as alternativas abaixo aquela que contempla matéria que não se encontra expressamente 
arrolada no Código Civil como sujeita a deliberação dos sócios no âmbito de uma sociedade limitada. 

,i,f' A alienação de bens imóveis incorporados ao patrimônio da empresa. 
b) A designação dos administradores, quando feita em ato separado. v 
c) A aprovação das contas da administração. V 
d) O pedido de concordata. 

25. A cédula de crédito rural pode ser constituída sob as seguintes denominações e modalidades, exceto: 

a) Cédula Rural Pignoraticia. 
b) Cédula Rural Hipotecária 

Á Cédula Rural Fiduciária. • 
d) Nota de Crédito Rural. 

26. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da recuperação judicial das 
empresas não é correto afirmar que: . 

::f os bens dos sócios das sociedades recuperanda~ estão sob a tutela do juízo da recuperação judicial, salvo se )(' 
houver decisão expressa em sentido contrário. 

b) é inexigível certidão de regularidade fiscal para o deferimento da recuperação judicial, enquanto não editada 
legislação específica que discipline o parcelamento tributário no âmbito do referido regime. 

c) principal estabelecimento, para fins de definição de competência para deferir a recuperação judicial é o local do 
centro das atividades da empresa, não se confundindo com o endereço da sede constante do estatuto social. 

d) o deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos que importem em 
constrição ou alienação do patrimônio da recuperanda devem se submeter ao juízo universal. 
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27. A respeito do tratamento dado pelo atual Código Civil à aplicação da desconsideração da personalidade 
jurídica~ é correto afirmar que: 

,,;.lf' o encerramento irregular das atividades da pessoa juridica , por si só, ~ basta para caracterizar abuso da 
personalidade jurídica. 

b) pode o Juiz aplicar a desconsideração da personalidade jurídica de ofício, a requerimento do Ministério Público 
ou da parte. 

c) o Código Civil adota a teoria maior __ da desconsideração, mantidos os parâmetros existentes nos 
microssistemas legais. 

d) só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, 
limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido. 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

28. De acordo com o sistema constitucional de repartição das receitas tributárias não é correto afirmar que 
pertence aos Municípios: 

1 a) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, V 
J relativamente aos imóveis neles situados, quando fiscalizado e cobrado pela União. 

b) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos / 
automotores. 

;if 

d) 

vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 
o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na 
fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem 
e mantiverem. 

29. Nos termos do regramento constante do Código Tributário Nacional interpreta-se literalmente a legislação 
tributária que disponha sobre os ternas abaixo relacionados, exceto: 

,a'f' constituição de crédito tributário. 
b) exclusão do crédito tributário . J/ 
c) dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. V 
d) outorga de isenção. v 

30. Acerca dos efeitos da solidariedade tributária passiva, assinale a alternativa incorreta. 

/ A interrupção da prescrição em relação à sociedade interrompe também a prescrição em relação ao sócio. 
b) A isenção de IPTU fundada em critério pessoal aproveita apenas ao beneficiário direto, sem exceções. v 
c) O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais, sem exceções. (./"'° 

d) A remissão de crédito extingue o crédito tributário e exonera todos os obrigados, sem exceções. v 

31. Indique, dentre as alternativas abaixo aquela que, nos termos do Código Tributário Nacional, contempla 
hipótese de exclusão do Crédito Tributário. 

a) Reconhecimento de imunidade. 
b) Prescrição. 

_,,A Anistia. 
d) Moratória. 

32. De acordo com as regras vigentes do Código Tributário do Município de Santos são isentos de IPTU os 
imóveis construídos pertencentes ao patrimônio de diversas entidades, dentre as quais não se encontram: 

a) as sociedades e associações recreativas de escolas de samba. ✓ 
b) associações desportivas amadoras. tX' 
~ estabelecimentos de ensino de educação infantil e/ou fundamental. V 
d) sociedades de melhoramentos de bairros e morros do Município. / 
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33. De acordo com o que estabelecem as regras vigentes do Código Tributário do Município de Santos, 
indique, dentre as alternativas abaixo, aquela que contempla créditos que podem ser cancelados mediante 
despacho do Prefeito. 

a) Créditos objeto de compensação. ';>{,. 
X Créditos cujo montante seja inferior ao custo de cobrança. v 
c) Créditos remidos ou alcançados pela prescrição legal. X 
d) Créditos de contribuintes que hajam falecido sem deixar bens que exprimam valor. >( 

34. Nos termos da Lei Municipal nº 634/1989 é correto afirmar que não incide ITBI na hipótese constante de qual 
alternativa? 

a) Na retrovenda. X ~ -
::::::€).. ....-br""" Na dação em pagamento. )( _:fígÍ}7 

fl Na arrematação. r:;J!Cl7' 

1 
.!l 

d) Na remição.x. 

DIREITO PENAL 

35. Suponha que Leonardo, contratado temporário por excepcional interesse público na forma da lei municipal 
que regulamenta o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, ~Q.!)__ç_orre_u_para~ subtração de bem móvel 
público, em proveito próprio ou alheio, valendo-se desta qualidade de funcionário público. Considerando 
que Leonardo não tinha a posse do bem subtraído, é correto afirmar que: 

A 
b) 
c) 
d) 

Leonardo é participe em crime de peculato. 
a conduta de Leonardo é atípica . >< 
Leonardo é autor do crime de peculato. 
Leonardo é autor do crime de furto. 

✓ 

36. Com relação à figura típica do excesso de exação encartada nos parágrafos 1° e 2° do art. 316 do Código 
Penal, assinale a alternativa incorreta . 

..ar Incorre nas penas cominadas ao delito em tela o servidor que exige tributo que deveria saber ser indevido. 
b) Não comete o crime de excesso de exação o servidor que emprega meio vexatório para a cobrança de tributo 

se o mesmo é devido . 
c) Se o funcionário desvia , em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos 

cofres públicos, a pena cominada é a de reclusão, de dois a doze anos, e multa . 
d) Não apenas o servidor que tenha a função constitucional de arrecadas tributos pode ser sujeito ativo deste 

delito, mas qualquer funcionário público pode ser autor do crime de excesso de exação. 

37. Considerando o estudo dos crimes praticados por funcionário público contra a Administração Pública em 
geral, podemos validamente afirmar que: 

:, a) é possível que aquele que não seja funcionário público responda em coautoria ou participação em delito 
funcional. 

b) o delito de prevaricação caracteriza crime funcional impróprio. 
A' o crime de peculato desvio não admite a modalidade tentada. 

d) a concussão caracteriza crime material e consuma-se com a obtenção da vantagem indevida. 

38. O servidor público municipal que deixa de praticar ato de ofício com infração de dever funcional cedendo a 
pedido de outrem comete o delito de: 

a) concussão. 
b) corrupção passiva privilegiada . 

.,e/(' prevaricação . 
d) advocacia administrativa. 

Economia 

39. Em termos conceituais da economia, Demanda é a quantidade de determinado bem ou serviço que os 
consumidores desejam adquirir, num dado período, dada sua renda, seus gastos e o preço de mercado. 
Sabendo que os fundamentos da análise da Demanda ou procura estão alicerçados no conceito subjetivo 
de utilidade, podemos dizer que o preço da água é muito menor do que o preço do diamante porque a água, 
em relação ao diamante, apresenta uma: 

a) Menor Utilidade Total. 
b) Maior Uti lidade Parcial. 
c) Maior Utilidade Marginal. 

,,d},.... Menor Utilidade Marginal. 
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40. A necessidade da atuação econômica do setor público está relacionada à constatação de que o sistema de 
livre mercado não consegue cumprir adequadamente algumas tarefas ou funções. Dentre as funções 
desempenhadas pelo governo, no desempenho de suas atividades econômicas, está aquela associada à 
intervenção do Estado no comportamento dos nívª~ __ de re os e emprego. Tal função é a: --- ------- -===-~-,~--~~ -

/ estabilizadora. 

b) equalizadora_ 

c) distributiva)< 

d) alocativa_ y 

O produto interno bruto (PIB) de um país representa a soma, em valores monetários, da renda decorrente da 
produção, de todos os bens e serviços, dentro dos seus limites territoriais, durante um período determinado 
(mês, trimestre, ano, etc). Outro conceito, fortemente relacionado com o PIB, é o referente ao Produto Nacional 
Bruto (PNB), que vem a ser a renda que pertence efetivamente aos nacionais de um país, considerando o saldo 
da conta de Renda Líquida de Fatores Externos (RLFE), em um determinado período de tempo. Considerando 
tais conceitos e tendo como subsídios as informações apresentadas no quadro abaixo, pede-se que responda 
as questões 41 e 42. 

Informações Econômicas de uma determinada região num determinado período $ 

Consumo privado (CP) 750 

Consumo do governo (CG) 250 

Formação bruta de capital fixo (FBCF) 125 

Variação nos estoques (L'1EST) 75 

Exportações de Bens (X) 60 

Importações de Bens (M) 40 

Renda Líquida enviada ao exterior (RE) 25 

Renda Líquida recebida do exterior (RR) 10 

41. Considerando os dados expressos, no quadro de informações econômicas, podemos determinar que o PIB 
dessa determinada regiãQ, nesse determinado período, resultou 'i1um valor igual a: /\ _ 

:= r ~O j:.;;: f Jjf, f+J__.) &' 
a) 1.145 fr B ~e+ G-r 1 +- x - M z_,e;-0 ::r-- ;::z_,tJc? 
b) 1-160 Z,i ~ J: _:.:: 1 ~ 5" + -; 

~ 1.220 ~ 
d) 1.260 jL.-~h 

;fí:-i.7/ 
L--------

42. Considerando os dados expressos, no quadro de informações econômicas, podemos determinar que o 
PNB dessa determinada região, nesse determinado período, resultou num valor igual a: 

a) 1.185 PAJB ~ P1J3 - Z.5 
J.!-f)---1.205 Mé~ 15 q c) 1.210 5 ~ (1.-tJ 

d) 1.245 P1--8 -= p;,'~ + fltb f7PB - / z z_ O - I ~ -
Matemática Financeira 

43. Um jovem casal, que está terminando de mobi!iar sua residência, foi até uma loja de eletrodomésticos a fim 
de adquirir um fogão. Ao final da negociação, ·com uma simpática vende'dora, o casal acertou a compra de 
um fogão por R$ 2.300,00. Considerando que o casal optou por amortizar o seu financiamento pelo sistema 
PRICE, com o pagamento de 12 prestações iguais, com uma taxa de juros de 3%. Em tais condições, o 6 tJ 
valor, em ~ ~~~las mensais será d~: ZJ~ (J-t '-1,& 3) /l.. ~ k 

a) 269,63 /&""'- P-== //?' 1? 1Í (~J, ; ~ irS/j,_ 
b) 248,48 i 3~ _}!_f_ t'"z º ! 1/ & J z , \ 

,Ili( 231,06 --a f 1 -- {f l, iP ó-fi S 
3t1 S j 3+, 7-

__ d_)_2-16_,2_6_X _________________ 'f_º __ z_ z._?f_-s_- _____ 5_~_:J-_lf_ f __ tfT 
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-i-Af- "2.,102,5 
' ,;-e o-r 

44. Joaquim é um funcionário público que fez um empréstimo consig~ .000,00 em uma cooperativa 
de crédito e concordou em pagar uma taxa de 45% ao ano, correspondente a juros compostos. Sabendo 
que Joaquim, após exatos dois anos, quitou seu empréstimo, concluímos que o valor total, expresso em 

R$, pago por Joaquim foi de: - ) z., Z-lt? Z- f; ., ttJcJLI z -i. / q 
a) 16.510,00 P,caJ X ( J + tJ; /--/Ç.J G. 8 7_. (J (J 3-r U ~ 

i1 1, . , z.t.f{2.Lz 
X 16.820,00 / 2. -z l '7 ~

1 3 iJ{,'.., 2-, 7 
c) 16,875,25 \ z.. Z--t q 
d) 16.915,40 ~ 

)~ &'if 

45. Gilbe º -=:m trabalhador que resolveu aproveitar a alta das taxas de juros para vender um terreno por 
.B..$ 95.00~ investir esse valor total em uma aplicação financeira que rende uma taxa de juros simples de 
3,8% ao mês. Tal aplicação foi mantida ao longo de dois anos, aa_umulando ao final desse período um valor 

_de juros sim les, expresso em R$, igual a: Jfl ':y 6 ~ q J z.. /4Jfl2f) i, I (}l/ 1 / 

a) 84.066 , g 1 ~ ~ - ,s -z. ~ ~ 1~ 
b) 84.660 ~ ~ '7 1 y t:;& ~ 

1
.----g fJ ~ \ 

c) 86.460 ~ ;1-0 g _,,; 1,,0 '5 
,JJlf 86.640 ---q \ v f. l/ 'J 1 'O o -1 

b~ l? D li) \ ~ -. 

\ l O L\ 'J 1 3 
46. Rodrigo é um microempresário que teve um período no qual seu faturamento foi menor do que espera \ 

1 

Assim, com vistas a antecipar o seu fluxo de caixa resolveu procurar uma Instituição financeira a fim de l f fJ 1 'Í 1 
descontar uma nota promissória 4 meses antes do seu vencimento. Sabendo que o valor nominal do título a 

1 0 'Í Z. 
ser descontado é de R$ 37.500,00, sendo de 5,2% ao mês a taxa de desconto composto. N

1
esta operação, o -4i---::-

valor líquido, expresso em R$, a ser recebido por Rodrigq_,será de: tf I t? 5 2- r- 1 1 Z. 3 "l -3 1J e,.t 
✓ '7 °3--1-::,,:;,t? ....,.,. 1 ',:;1 s z... - z,,. 'i 8 (l 1- ,; , 

1"'' 30.617,40 .:;JYS&é? \ _ILz.1'1_ ~ l/ 1
10

'0 0 2,11:i-r 

b) 29.209,53 (J ,_ (J,/5 2-) tf S3 CJ f ~I b O -t ~~ ,r I t 
c) 29.103 ,99 , 'I \ 31- ;-r l I b I B 52 
d) 27.667,11 1 '.l-~o O p --r 7-~ l qO 

1 :r fO O J O --t 1 

Contabilidade 

47. 

) f> 

No tocante à análise de demonstrações contábeis, a análise de balanço objetiva uma avaliação da situação 
da empresa em seus aspectos econômicos, financeiros e patrimoniais. Nesse contexto, a análise que 
procura evidenciar a participação de cada elemento patrimonial do Ativo e do Passivo em relação ao Ativo 
Total, é denominada de Análise: 

48. 

49. 

a) de Indicadores. 
b) Horizontal. 
pi{' Vertical. 
d) Final. 

Na análise das Demonstrações Contábeis, os Indicadores Econômico-Financeiros são construídos a partir 
dos conceitos de inter-relação e interdependência de elementos patrimoniais do Ativo, Passivo e de 
Resultados. Dentre os Indicadores ~~~cidade de Pa amento, encontra-se o Indicador de: 

a) Valor de Mercado da Ação. >(" 
,,t1f Giro do Ativo Total. 
c) Giro dos Estoques.>( 
d) Liquidez Geral. 

4c 
pc 

A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória no exercício da profissão e 
constitui condição de legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). O Princípio 
Fundamental da Contabilidade que se refere à ºtempestividade e à integridade do registro do patrimônio e 
das suas mutações, determinando que este seja feito de imediato e com a extensão correta, 
independentemente das causas que as originaram é o Princípio da: 

~ 
Oportunidade. 
Competência . 
Continuidade. 
Entidade. 

c) 
d) 
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50. A Demonstração dos Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais é composto da acumulação dos dados 
de recebimento e pagamento oriundos da Demonstração de Resultados. 

Numa hipótese em que uma determinada empresa apresenta as seguintes informações em suas 

Demonstrações Contábeis: 

BALANÇO PATRIMONIAL 31.01.2016 29.02.2016 

Descrição das Contas $ $ 

ATIVO 

CIRCULANTE 

Disponível 2.000 3.400 

Duplicatas a Receber e_ 3.600 ~-5.200 ___,, ------TOTAL DO ATIVO 1 5.600 8.600 

PASSIVO 

Duplicatas a Pagar o 400 {} +-4a:l 

PATRIMONIO LÍQUIDO 

Capital 4.000 4.800 

Lucros Acumulados 1.600 2.400 

TOTAL DO PASSIVO 5.600 8.600 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FEVEREIRO/2016 

Receita de Serviços $ 36.600 

(-) Custo de Serviços Prestados $ 34.800 

(=) Lucro Bruto $ 1.800 

LUCRO LÍQUIDO $ 1.800 

É certo afirmarmos que o Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais, no período demonstrado acima, foi 

igual a: ,,, z_ z.,_ tJ cJ 

Ll J. ~o{) 'tt:,Y-~/"p.· v, ~ a) $ 800 

;>f' $600 

c) $ 400 

d) $ 200 

t(fí 0 / / ~ºº 
~~ 

. r_;rJIJ 
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