
DIREITO TRIBUTÁRIO

01. Analise as seguintes afirmações sobre legislação tributária e assinale as proposições abaixo 
com F (para
falsa) ou V (para verdadeira) e, a seguir, indique a opção que contém a sequência correta.
(  ) A expressão "legislação tributária" compreende os decretos e as normas complementares que 
versem, no todo ou em parte,  sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes,  mas não 
abrange as leis, os tratados e as convenções internacionais.
(   )  Na ausência  de disposição expressa,  a  autoridade competente  para  aplicar  a  legislação 
tributária  utilizará,  em último lugar,  a  eqüidade,  podendo nesse caso autorizar  a dispensa do 
pagamento de tributo devido.
(  ) A legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário sempre 
deve ser interpretada literalmente.
(  ) Em caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou 
extensão dos seus efeitos, a lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades deve ser 
interpretada da maneira mais favorável ao acusado.
a) V, F, V, F
b) V, V, F, V
c) F, F, V, F
d) V, V, F, F
e) F, F, V, V

02. Considere as seguintes afirmações:
I - Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à 
sua ocorrência, enquanto fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma 
da legislação aplicável,  impõe a prática  ou a abstenção de ato que não configure  obrigação 
principal.
II - A capacidade tributária passiva depende da capacidade civil das pessoas naturais, pois um 
menor de 5 anos que promova fatos geradores do ISS não pode ser considerado contribuinte 
desse imposto.
III - O domicílio tributário, das pessoas jurídicas de direito privado ou das firmas individuais, é o 
lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada 
estabelecimento.
IV -  A lei  pode atribuir  de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário  a terceira 
pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, mas não pode excluir, sob qualquer 
pretexto, a responsabilidade do contribuinte.
Está correto o que se afirma APENAS em:
a) I e II.
b) II e III.
c) II e IV.
d) I e III.
e) III e IV.

03. O lançamento de constituição do crédito tributário rege-se pela lei vigente:
a) À data da ocorrência do fato gerador da obrigação, mas que não tenha sido posteriormente 
modificada ou revogada.
b) À data da realização da fiscalização e verificação das irregularidades.
c)  À data da ocorrência do fato gerador da obrigação,  mesmo que tenha sido posteriormente 
modificada ou revogada.
d) À data da ocorrência do próprio lançamento.
e) À data do cálculo do montante devido.



04. Cada texto abaixo identifica um instituto relacionado ao crédito tributário: Exclusão, Extinção e 
Suspensão.
I - Um contribuinte do IPTU obteve a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
II - Contribuinte Timonense do ITBI promoveu pagamento total do crédito tributário em moeda 
corrente.
III - Lei Complementar municipal concedeu isenção de ISS aos contribuintes do bairro São José 
em função de condições peculiares dessa localidade.
I, II e III referem-se, respectivamente, a:
a) Exclusão, Extinção e Suspensão.
b) Suspensão, Exclusão e Extinção.
c) Extinção, Suspensão e Exclusão.
d) Suspensão, Extinção e Exclusão.
e) Exclusão, Suspensão e Extinção.

05. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos 
neles efetuados serão conservados até que ocorra:
a)  A prescrição e  a decadência  dos créditos  tributários  decorrentes  das operações a que se 
refiram.
b) Somente a decadência dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
c) A prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
d) A extinção da empresa ou firma individual.
e) A inscrição em dívida ativa dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.

06.  Cada  situação  abaixo  identifica  um aspecto  do  Imposto  Sobre  Serviços  –  ISS,  a  saber: 
Incidência, Não incidência, Imunidade e Isenção.
I - Serviços de Dedetização residencial e industrial.
II - Serviços de Engraxates ambulantes e sapateiros remendões, que trabalham individualmente e 
por conta própria.
III - Serviços prestados por entidade sindical de trabalhadores que não distribui qualquer parcela 
de  seu  patrimônio  ou  de  suas  rendas,  a  qualquer  título,  que  aplica  os  seus  recursos  na 
manutenção dos seus objetivos institucionais somente no Brasil e que mantêm escrituração de 
suas  receitas  e  despesas  em  livros  revestidos  de  formalidades  capazes  de  assegurar  sua 
exatidão.
IV - Serviços de transporte de passageiros entre Timon e Teresina.
I, II, III e IV referem-se, respectivamente, a:

a) Incidência, Isenção, Imunidade, Não-incidência.
b) Não-incidência, Isenção, Incidência, Imunidade.
c) Isenção, Não-incidência, Imunidade, Incidência.
d) Imunidade, Isenção, Incidência, Não-incidência.
e) Incidência, Não-incidência, Imunidade, Isenção.

07. Considere a seguinte situação:
Construtora Faz Tudo LTDA, com sede em Teresina, construiu, por empreitada, em 16/08/2007, 
sistema de fossa séptica do Edifício Rui Barbosa, localizado no bairro São José, em Timon, onde 
utilizou manilhas produzidas por ela em sua sede, devidamente comprovadas através de nota 
fiscal, tendo apresentado, ao final do serviço, cobrança com a seguinte discriminação:
1) Serviços de Construção R$ 1.000,00.
2) Manilhas empregadas R$ 300,00.

Sabendo-se que a alíquota do ISS é 2,5%, determine, respectivamente, a que município compete 
o ISS, a Base de Cálculo do ISS e o valor do ISS recolhido.



a) Teresina, R$ 1.300,00 , R$ 32,50.
b) Teresina, R$ 1.000,00 , R$ 25,00.
c) Timon, R$ 1.300,00, R$ 32,50.
d) Teresina, R$ 300,00, R$ 7,50.
e) Timon, R$ 1.000,00, R$ 25,00.

08. Analise os eventos abaixo e responda:
I - João da Silva, proprietário de um terreno 10X20, o vendeu a Pedro Cabral por R$ 20.000,00.
II - A empresa “A” incorporou a empresa “B”.
III - Transmissão dos bens ao cônjuge, em virtude da comunicação decorrente do regime de bens 
do casamento.
IV - Cessão, por ato oneroso, de direitos relativos à aquisição de bens imóveis.

Para efeito de incidência do ITBI, há relacionamento correto APENAS em:
a) II e IV.
b) II e III.
c) I e IV.
d) II.
e) I.

09. Assinale a alternativa correta em relação ao IPTU:
a) Hipótese de incidência do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel situado na 
zona rural.
b) Contribuinte do imposto é somente o proprietário do imóvel.
c) Considera-se ocorrido o fato gerador a 1° (primeiro) de Março de cada ano.
d) A base de cálculo do imposto é o valor de construção do imóvel, excluído o valor dos bens 
móveis  nele  mantidos,  em  caráter  permanente  ou  temporário,  para  efeito  de  sua  utilização, 
exploração, aformoseamento ou comodidade.
e)  O lançamento  do imposto  não  implica  reconhecimento  da  legitimidade da propriedade,  do 
domínio útil ou da posse do bem imóvel.

10. As normas gerais de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas 
espécies,  bem  como,  em  relação  aos  impostos  discriminados  na  Constituição  da  República 
Federativa do Brasil de 1988, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo, contribuintes, 
obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários são estabelecidas através de:
a) resolução
b) lei delegada
c) lei ordinária
d) lei complementar
e) medida provisória
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