
Direito Tributário

01. Sobre a competência Tributária,  compete privativamente a União, exceto, a instituição dos 
tributos:
a) Contribuição de Melhoria, decorrente de obra pública
b) importação de produtos estrangeiros
c) renda e proventos de qualquer natureza
d) produtos industrializados

02. Sobre a competência Tributária, compete privativamente ao Estados e Distrito Federal, exceto, 
a instituição do imposto sobre:
a) transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
b) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação,  ainda que as operações e as prestações se 
iniciem no exterior.
c) residual estadual, desde que por Lei Complementar, seja não cumulativo e novo fato gerador.
d) propriedade de veículos automotores.

03. Sobre a competência Tributária, compete privativamente ao Municípios, exceto, a instituição 
do imposto:
a) propriedade predial e territorial urbana.
b) serviços de qualquer natureza,  não compreendidos no art.  155, II  (ICMS),  definidos em lei 
complementar.
c) transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição.
d) propriedade territorial rural

04. Referente ao imposto sobre propriedade predial e territorial urbana: 
a) poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel.
b) não poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel, devido ao 
princípios da não diferenciação da origem ou destino.
c) Não poderá ser cobrado na importação de produtos, face ao princípio da não bi-tributação, já 
que é cobrado o imposto de importação. 
d) Poderá ser seletivo, em função da essencialidade do produto.

05. Referente a transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como 
cessão de direitos a sua aquisição, O ITBI:
a) não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa 
jurídica em realização de capital,  nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de 
fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 
preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens 
imóveis ou arrendamento mercantil
b) não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa 
física, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou 
extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for 
a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
c) incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica 
em realização de capital,  nem sobre a  transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, 
incorporação,  cisão  ou  extinção  de  pessoa  jurídica,  salvo  se,  nesses  casos,  a  atividade 
preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens 



imóveis ou arrendamento mercantil
d) incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa física,  
nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção 
de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra 
e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil

06. Referente ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, cabe à lei complementar:
a) fixar as suas alíquotas máximas e mínimas 
b) excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. 
c) a sua delegação a outra pessoa juridica de direito privado
d) regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos 
e revogados.

07. Sobre o tema “Ingresso Público”, constitui uma receita pública originária:
a) Empréstimo Compulsório
b) Imposto sobre Produtos Industrializados
c) Contribuição de Iluminação Pública
d) Preço Público

08. Está em desacordo com o tema de “tributo”, de acordo com o Còdigo Tributário Nacional:
a) é instituída em lei
b) constitui sanção de ato ilícito
c) é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
d) é prestação pecuniária compulsória

09. De acordo com o art. 159, da Constituição Federal, a União entregará da arrecadação do 
imposto sobre produtos industrializados aos Estados e ao Distrito Federal: 
a) 10%
b) 25%
c) 50%
d) 100%

10. Sobre a repartição das receitas tributárias:
a) Pertencem aos Estados vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União 
instituir no exercício da competência residual.
b)  Pertencem aos Municípios  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
c) Pertencem ao Distrito Federal 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 ele, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem
d) Todas as alternativas estão corretas
 

Gabarito
01. A
Comentário: De acordo com o art 153, 155 e 156 da Constituição Federal:
“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;



V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII-grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação,  ainda que as operações e as prestações se 
iniciem no exterior;
III - propriedade de veículos automotores. 
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição;
III  -  serviços  de  qualquer  natureza,  não  compreendidos  no  art.  155,  II,  definidos  em  lei 
complementar.”

02. C
Comentário: De acordo com o art 153, 155 e 156 da Constituição Federal:
“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII-grandes fortunas, nos termos de lei complementar.

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação,  ainda que as operações e as prestações se 
iniciem no exterior;
III - propriedade de veículos automotores. 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição;
III  -  serviços  de  qualquer  natureza,  não  compreendidos  no  art.  155,  II,  definidos  em  lei 
complementar.”

03. D
Comentário: De acordo com o art 153, 155 e 156 da Constituição Federal:
“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;



V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII-grandes fortunas, nos termos de lei complementar.

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação,  ainda que as operações e as prestações se 
iniciem no exterior;
III - propriedade de veículos automotores. 
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição;
III  -  serviços  de  qualquer  natureza,  não  compreendidos  no  art.  155,  II,  definidos  em  lei 
complementar.”

04. A
Comentário: De acordo com o art 156 da Constituição Federal:
“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
...
§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto 
previsto no inciso I poderá:
I - ser progressivo em razão do valor do imóvel; e
II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.”

05. A
Comentário: De acordo com o art 156 da Constituição Federal:
“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
...
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição;

I -  não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa 
jurídica em realização de capital,  nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de 
fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 
preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens 
imóveis ou arrendamento mercantil;

II - compete ao Município da situação do bem.”

06. C
Comentário: De acordo com o art 156 da Constituição Federal:
“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
...
III  -  serviços  de  qualquer  natureza,  não  compreendidos  no  art.  155,  II,  definidos  em  lei 
complementar
...



§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar:
I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. 
III  -  regular  a  forma  e  as  condições  como  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  serão 
concedidos e revogados.”

07. D
Comentário: Questão sobre a classificação dos ingressos públicos:
Ingresso Público:
1.Impróprios ou de terceiros ou empréstimos
2.Próprios ou Receita Pública
2.1 Originários
2.1.1 Patrimoniais: Preço quase privado (classificação antiga)
2.1.2 Empresarias: Tarifa ou Preço Público
2.2 Derivados
2.2.1 Tributos
2.2.1.1 Impostos
 2.2.1.2 Taxas
2.2.1.3 Contribuições de Melhoria
2.2.1.4 Empréstimos Compulsórios
2.2.1.5 Contribuições Especiais ou Parafiscais
2.2.2 Penalidades ou multas
2.2.3 Reparações de Guerra
2.3.4 Receitas Creditíceas
     
08. B
Comentário: De acordo com o art 3º do Código Tributário Nacional:
“Art. 3º Tributo é 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.”

09. A
Comentário: De acordo com o art 159 da Constituição Federal:
“Art. 159. A União entregará:
...
II  - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento aos 
Estados  e  ao  Distrito  Federal,  proporcionalmente  ao  valor  das  respectivas  exportações  de 
produtos industrializados.”

10. D
Comentário: De acordo com o art 157 e 158 da Constituição Federal:
“Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - 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;
II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da 
competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.

Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - 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”


