
DIREITO TRIBUTÁRIO

01.  A União poderá instituir, para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade
pública, que tipo de tributo: 
a) empréstimo compulsório
b) imposto emergencial progressivo
c) taxa especial
d) imposto seletivo
e) imposto extraordinário

02.  Pode-se afirmar em matéria tributária, que:
a) Somente a União pode instituir impostos com fundamento no exercício regular do poder de
polícia. 
b) As taxas têm que ter bases de cálculo diferentes das dos impostos.
c) A contribuição de melhoria é devida em função da prestação de serviços públicos divisíveis.
d) As contribuições sociais decorrem da realização de obras públicas que promovam a valorização
imobiliária privada.
e) Os Estados e o Distrito Federal têm competência para instituir empréstimo compulsório.

03. Inclui-se na competência impositiva do (a)(s) _______ a  instituição de contribuições sociais,
de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. 

Complete a lacuna de acordo com o que determina a legislação tributária e a CF
a) Estados e do Distrito Federal
b) União
c) União, dos Estados e do Distrito Federal
d) União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
e)  Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

04. Analise cada uma das alternativas e responda  a seguir marcando a alternativa correta
I - A União pode exigir ou aumentar tributo sem a respectiva lei autorizativa.
II - A União pode conceder isenções de tributos da competência dos Estados.
III -  Aos Estados é permitido tributar a renda, o patrimônio e os serviços dos Municípios.
IV - Compete aos Estados e ao DF o imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de bens
e direitos.
V - Os Estados não têm competência para a instituição de contribuições de melhoria.

a) apenas a I está correta
b) apenas a II está correta 
c) apenas a III está correta 
d) apenas a IV está correta 
e) apenas a V está correta 

05. Com referência à instituição de empréstimos compulsórios, analise os itens abaixo e marque
a sequência  correta.
(   )  O empréstimo compulsório não é uma espécie de tributo, não estando sujeito à exigência de
prévia autorização orçamentária.
(   ) A União pode instituí-lo por meio de lei ordinária federal.
(   )  Cabe à lei complementar definir as hipóteses excepcionais para sua instituição.



(  ) Aos empréstimos compulsórios aplicam-se as disposições constitucionais relativas aos tributos
e às normas gerais de Direito Tributário.
(  )  A  competência  para  instituir  empréstimos  compulsórios  é  da  União,  podendo  ser
excepcionalmente atribuída ao Distrito Federal.

a) C - C - C - E - E 
b) E - E - C - E - E 
c) E - C - C - E - E 
d) C - C - C - C - E
e) E - E - E - C - E 

06. Podemos afirmar, com base no que determina  a Constituição Federal e no Código Tributário
Nacional,
a) Compete tanto à União quanto aos Estados, DF e Municípios a instituição de taxas em razão do
exercício do poder de polícia.
b) Somente a União e os Estados podem instituir contribuições de melhoria.
c) As contribuições especiais, com fins econômicos ou sociais, são privativas dos Estados e DF.
d) A União pode transferir aos Estados o exercício regular de sua competência tributária.
e) A cumulatividade e a seletividade são características essenciais do Imposto sobre Produtos
Industrializados.

07. Acerca  do  assunto  exclusão  do crédito  tributário,   legislação  tributária  que  dispõe  que  o
mesmo deve ser interpretada:
a) logicamente
b) analogicamente
c) sistematicamente
d) literalmente
e) teleologicamente

08. Analise os itens abaixo e responda a seguir
I  -  É  sujeito  passivo  da  obrigação  tributária  acessória   pessoa  obrigada  às  prestações  que
constituam seu objeto 
II -  O fato de o pagamento efetuado por um dos obrigados ao recolhimento de tributo devido
aproveitar aos
demais obrigados, na mesma relação jurídica tributária, caracteriza a solidariedade
III -  Lançamento por homologação é aquele efetuado pelo contribuinte.
 
a) todos os itens estão corretos
b) todos os itens estão incorretos
c) apenas dois itens estão corretos
d) apenas um item está correto
e) apenas dois itens estão incorretos

09. Analise os itens a seguir e marque a resposta certa
I  -  É  sabido  que  o  direito  de  a  Fazenda  Pública  constituir  o  crédito  tributário,  por  meio  do
lançamento, extingue-se em cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele  em  que  o  lançamento  poderia  ter  sido  efetuado.  Esse  modo  de  extinção  do  crédito
tributário é remissão
II -  Entre as formas de exclusão do crédito tributário, pode ser mencionada a decadência



III - Uma das espécies de exclusão do crédito tributário, que somente pode ser autorizada por lei e
aplicável apenas às infrações cometidas pelo sujeito passivo anteriormente à vigência da lei que a
concede, sendo, portanto, retroativa, é a anistia

a) todos os itens estão corretos
b) todos os itens estão incorretos
c) apenas dois itens estão corretos
d) apenas um item está correto
e) apenas dois itens estão incorretos

10. Analise os itens a seguir e marque a resposta certa
I  -  A natureza  das garantias  atribuídas  ao  crédito  tributário  não  altera  a  natureza  do  crédito
tributário,  nem da  correspondente  obrigação,  porém afeta  a  obrigação  tributária  que  lhe  deu
origem e impede a suspensão do crédito tributário
II -  A natureza da dívida ativa tributária tem o efeito de prova pré-constituída.
III  -  Os  comprovantes  dos  lançamentos  tributários  efetuados  nos  livros  obrigatórios  de
escrituração comercial e fiscal devem ser conservados até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes  das operações a que se refiram.
IV - Com relação à certidão negativa de débito tributário perante a Fazenda Pública, pode-se
afirmar que o funcionário que a expedir com dolo, contendo erro contra a Fazenda Pública, é
pessoalmente responsável pelo crédito tributário.

a) os itens I e II  estão corretos
b  apenas o item III  está correto
c) os itens II e IV estão incorretos 
d) o item I está incorreto
e) todos os itens estão incorretos

GABARITO

01. A
02. B
03. B
04. D
05. E
06. A
07. D
08. A
09. C
10. D


