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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JCqG )

Direito Constitucional

Questão 1: VUNESP - Proc (VALIPREV)/VALIPREV/2020
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Suponha que determinado Município pretenda majorar a alíquota das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de seus servidores. Nessa hipótese,
deverá obediência aos seguintes princípios: 

 a)  irretroatividade, anterioridade anual e legalidade. 
 b)  isonomia, anterioridade nonagesimal e legalidade. 
 c)  seletividade, solidariedade e compulsoriedade. 
 d)  não confisco, seletividade e irretroatividade. 
 e)  legalidade, retroatividade e não confisco

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1146072

Questão 2: FEPESE - ATM (Pref Itajaí)/Pref Itajaí/2020
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta sobre o Sistema Tributário Nacional, de acordo com a Constituição Federal de 1988.

 a) Cabe à lei ordinária regular as limitações constitucionais ao poder de tributar.
 b) A União, mediante medida provisória, poderá instituir empréstimos compulsórios.
 c) É vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Municípios.
 d)  É permitido aos Estados, excepcionalmente, utilizar tributo com efeito de confisco.
 e)  Os Municípios poderão instituir contribuição de melhoria, decorrente de obras privadas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1163856

Questão 3: CEFETMINAS - Aud Fisc (Contagem)/Pref Contagem/Fiscalização/2020
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Considere a seguinte situação hipotética.
 
Lei complementar municipal instituiu o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Anos depois, a lei ordinária daquela municipalidade alterou dispositivos da
referida lei complementar.
 
Com base nessa situação, é correto afirmar que a alteração realizada é

 a) inconstitucional, vez que lei ordinária não pode disciplinar matéria tributária sem expressa previsão constitucional.
 b) inconstitucional, vez que a instituição de ISS ocorre por lei complementar federal em razão da exigência de maior quórum para sua aprovação.
 c) inconstitucional, vez que o campo material destinado às leis ordinárias é apenas residual.
 d) constitucional, vez que a instituição do ISS ocorre por lei ordinária e o Supremo Tribunal Federal (STF) se posicionou acerca da inexistência de hierarquia entre leis

ordinária e complementar.
 e) constitucional, vez que a utilização de lei ordinária ou complementar para a instituição de ISS é questão controvertida na doutrina, razão pela qual se admitem

ambas para tal finalidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1173393

Questão 4: IBFC - Adv (EBSERH)/EBSERH/2020
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
A Constituição prevê regras direcionadas à proteção do contribuinte e à limitação do poder de tributar. Sobre as limitações do poder de tributar, assinale a alternativa
incorreta.

 a) É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito
Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre
as diferentes regiões do País

 b) Cabe a União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos
respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes

 c) É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua
procedência ou destino

 d) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem
lei que o estabeleça

 e) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Município instituir tratamento desigual
entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida,
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1275273

Questão 5: FCC - AGC (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
A Constituição Federal estabelece várias limitações ao poder de tributar. De acordo com o texto constitucional,

 a)  o aumento do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU), imposto municipal, por meio de majoração de sua base de cálculo ou de sua alíquota, não
está sujeito ao princípio da anterioridade de exercício financeiro.

 b)  o aumento do Imposto de Serviço Sobre Qualquer Natureza (ISSQN), por meio de majoração de base de cálculo, está sujeito aos princípios da irretroatividade,
legalidade, anterioridade nonagesimal e anterioridade de exercício financeiro.

 c)  a redução do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), tributo municipal, por meio de diminuição de sua alíquota ou de sua base de cálculo, está
sujeita ao princípio da anterioridade de exercício financeiro.
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 d)  o aumento da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, de competência municipal, não está sujeito ao princípio da anterioridade nonagesimal.
 e)  a cobrança de taxas estaduais não está sujeita aos princípios da irretroatividade, anterioridade nonagesimal e anterioridade de exercício financeiro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758659

Questão 6: FCC - AGC (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
A Constituição Federal, em seu art. 150, estabelece que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, instituir impostos sobre

 a)  patrimônio, renda e serviços atinentes a templos de quaisquer cultos, exceto dos dedicados a cultos panteístas ou não monoteístas.
 b)  patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, inclusive de suas autarquias, fundações e empresas, seja em relação as suas atividades essenciais, seja em relação

a qualquer outra atividade.
 c)  livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão e embalagem.
 d)  templos de qualquer culto, no que diz respeito apenas ao patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais destas entidades.
 e)  livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão e embalagem, sendo que, em relação aos periódicos, a vedação não compreende aqueles que se

destinam a mero entretenimento e lazer.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758660

Questão 7: NC-UFPR - Prof NU Jr (ITAIPU)/ITAIPU/Direito/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
 

( ) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
 
( ) A União não poderá instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado a sua impressão.
 
( ) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua
procedência ou destino.
 
( ) O Município poderá cobrar Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) de uma autarquia estadual.

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

 a)  V – F – F – V.
 b)  F – F – V – V.
 c)  V – V – F – F.
 d)  F – V – V – V.
 e)  V – F – V – F.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/787950

Questão 8: NC-UFPR - Adv (Matinhos)/Pref Matinhos/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Tendo por base o sistema tributário nacional definido na Constituição da República, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(   ) Municípios podem instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. 
(    ) Havendo Território Federal não dividido em municípios, a União pode recolher impostos municipais. 
(    ) Publicada lei majorando o valor da taxa de coleta de lixo, o Município X pode cobrá-la com o novo valor decorridos 60 dias. 
(    ) Municípios podem instituir ISS sobre serviço prestado por empresa pública estadual.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 

 a)  V – V – V – V. 
 b)  F – V – F – F. 
 c)  V – V – F – F. 
 d)  F – F – V – V. 
 e)  V – F – V – F.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/815456

Questão 9: IAUPE - Aud Fisc (Petrolina)/Pref Petrolina/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Qual dos institutos tributários abaixo citados tem fundamento imediato na Constituição Federal de 1988?

 a)  Imunidade
 b)  Isenção 
 c)  Alíquota zero 
 d)  Dação em pagamento em bens imóveis
 e)  Crédito presumido

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/837823

Questão 10: IBGP - Adv (CM Perdizes)/CM Perdizes/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
O artigo 150 da Constituição Federal prevê limitações ao poder de tributar. Algumas limitações, de caráter genérico, correspondem a princípios constitucionais, enquanto
outras, limitações específicas, correspondem a vedações propriamente ditas.

São ratificações das conclusões que podem ser extraídas da interpretação e aplicação das limitações constitucionais ao poder de tributar, EXCETO:

 a)  O pedágio não configura desrespeito ao princípio da liberdade de tráfego.
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 b)  A instituição e majoração de tributos pela União Federal ocorrerá apenas através de lei, excepcionada a norma do artigo 153, §1º, da Constituição Federal, que
trata de modificação de alíquotas do II, IE, IPI e IOF.

 c)  A progressividade do IPTU fere o princípio da vedação ao confisco.
 d)  A incidência do ICMS nas operações interestaduais e intermunicipais não fere o princípio da liberdade de tráfego.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/849780

Questão 11: VUNESP - JE TJAC/TJ AC/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Considerando o disposto no texto constitucional sobre as garantias asseguradas aos contribuintes, é correto afirmar que

 a)  infringe os princípios da anterioridade e o da vedação de delegação legislativa, decreto estadual que modifica a data de vencimento de tributo de competência do
Estado.

 b)  a imunidade tributária é matéria a ser tratada por norma constitucional, enquanto que a isenção pode ser criada por lei.
 c)  a instituição dos emolumentos cartorários pelo tribunal de justiça não viola o princípio da reserva legal.
 d)  não viola a Constituição a mera concessão de isenção tributária à operação de aquisição de automóveis por oficiais de justiça estaduais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/878150

Questão 12: VUNESP - IFR (Pref GRU)/Pref GRU/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
A Constituição Federal, ao tratar das limitações do poder de tributar, estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem

 a)  instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública.
 b)  estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.
 c)  instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.
 d)  cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
 e)  divulgar, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os recursos recebidos, entre outros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/879986

Questão 13: VUNESP - AFis (Pref Valinhos)/Pref Valinhos/SF/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Assinale a alternativa que se apresenta de acordo com a Constituição Federal.

 a)  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou
intermunicipais, inclusive por meio de cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público.

 b)  Aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, é permitido cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os
houver instituído ou aumentado.

 c)  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo
obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que
os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.

 d)  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, admitida
apenas a distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, dependendo da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.

 e)  Aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, é vedado estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua
procedência ou destino.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/949336

Questão 14: VUNESP - Adv (CM Piracicaba)/CM Piracicaba/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir imposto sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros. Nesse caso, a imunidade recíproca

 a)  será extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas
finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

 b)  aplica-se ao patrimônio, à renda e aos serviços, ainda que haja o pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, exonerando o promitente comprador da obrigação
de pagar imposto relativamente ao bem imóvel de propriedade das Pessoas Políticas.

 c)  não será extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a
suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

 d)  compreende somente o patrimônio e os serviços, ainda que não relacionados com as finalidades essenciais das Pessoas Políticas ou às delas decorrentes.
 e)  aplica-se ao patrimônio, à renda e aos serviços da Administração Pública indireta, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas

aplicáveis a empreendimentos privados.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/961096

Questão 15: Unifil - Fisc (Jd Alegre)/Pref Jardim Alegre/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Sobre as limitações do poder de tributar, nos termos do previsto na Constituição Federal

 a)  é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Município instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente,
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou
direitos.

 b)  é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos após o início da vigência da lei que os
houver instituído ou aumentado.

 c)  pode os entes federados instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.
 d)  podem ser instituídos impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das

instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/965996

Questão 16: FCC - Ana Adm (SANASA)/SANASA/Serviços Jurídicos/2019
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Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Considerando as limitações ao poder de tributar impostas pela Constituição Federal de 1988 aos entes federados, tem-se que

 a) é vedado aos entes federados instituir tratamento tributário não uniforme em todo o território nacional, salvo em razão da procedência e destino do bem ou
serviço tributado.

 b) apenas os impostos sujeitam-se ao princípio da anterioridade, de forma que as taxas e contribuições de melhoria podem incidir sobre fatos geradores ocorridos
antes da lei que as instituir, desde que a cobrança ocorra no exercício subsequente.

 c) a vedação à tributação recíproca entre entes federados alcança todas as espécies tributárias, não impedindo, contudo, a tributação, pela União, dos ganhos de
capital de Estados e Municípios com a alienação de imóveis não afetados a serviço público.

 d) as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos e, assim como estes, somente podem ser cobradas no exercício posterior à sua instituição e após
noventa dias da publicação da lei de criação.

 e) é vedada a instituição, em caráter permanente ou temporário, de quaisquer impostos extraordinários ou especiais, não constantes do rol exaustivo previsto pela
Constituição Federal de 1988.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/984934

Questão 17: FCC - Proc (SANASA)/SANASA/Jurídico/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Conforme a Constituição Federal de 1988, no que se refere às limitações do poder de tributar, é VEDADO:

 a) aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ainda que se alegue tratar de medida
tendente a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do País.

 b) à União e aos Municípios conceder sem lei específica, federal ou municipal, qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições.

 c) aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros ou do Mercosul, inclusive em relação à etapa de replicação industrial de mídias magnéticas ou ópticas, de leitura digital ou a laser.

 d) à União e aos Estados instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, sendo permitida a diferenciação em função da
ocupação profissional, da função exercida, da denominação jurídica dos rendimentos ou negócios realizados, ou da localização da residência do contribuinte.

 e) à União e aos Estados utilizar tributo com efeito de confisco ou com finalidade exclusivamente arrecadatória, sem estabelecer mecanismos para excluir a exigência
em função da capacidade civil ou econômica do contribuinte de fato ou de direito.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/989798

Questão 18: FCC - Ag Adm (CM Fortal)/CM Fortaleza/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Ao se referir às limitações do poder de tributar, a Constituição Federal veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio,
renda ou serviços uns dos outros. Sobre esta “imunidade recíproca”, analise as frases:

I. A imunidade recíproca é extensiva às entidades da Administração Indireta dos referidos entes federados, ou seja, às autarquias, fundações públicas, empresas
públicas e sociedades de economia mista.

II. A Constituição estende a referida imunidade aos demais tributos, assim como às taxas e à contribuição de melhoria.

III. A imunidade recíproca não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis a empreendimentos privados.

IV. Embora a imunidade recíproca se refira aos impostos sobre o patrimônio, o promitente comprador não fica exonerado de pagar imposto relativamente ao bem
imóvel adquirido de um ente federado.

Está correto o que se afirma APENAS em

 a)  I, II e III.
 b)  I, II e IV.
 c)  II, III e IV.
 d)  I, III e IV.
 e)  III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1016225

Questão 19: FUNDATEC - ACI (Pref POA)/Pref POA/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Consoante o princípio da anterioridade tributária, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

 a)  Alterar o prazo de recolhimento do tributo e exigi-lo no mesmo exercício.
 b)  Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei que os instituiu ou aumentou.
 c)  Cobrar tributos de modo a conduzir à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou rendimentos do contribuinte.
 d)  Cobrar tributos no mesmo exercício em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
 e)  Cobrar tributo em cada exercício sem prévia autorização orçamentária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1016257

Questão 20: IBADE - AFisc (Pref Jaru)/Pref Jaru/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
O Art. 150 da Constituição Federal estabelece, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, instituir impostos sobre:

 a)  jornais, livros, periódicos e o papel destinado à sua impressão e embalagem.
 b)  patrimônio, renda e serviços atinentes a templos de quaisquer cultos, exceto dos dedicados a cultos panteístas ou não monoteístas.
 c)  jornais, livros, periódicos e o papel destinado à sua impressão e embalagem, sendo que, em relação aos periódicos, a vedação não compreende aqueles que se

destinam a mero entretenimento e lazer.
 d)  renda ou serviços, patrimônio, uns dos outros, inclusive de suas empresas, autarquias e fundações.
 e)  templos de qualquer culto, no que diz respeito apenas ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com as finalidades essenciais destas entidades.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1034702

Questão 21: DÉDALUS - Ass Jur (CORE RJ)/CORE RJ/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

 a)  Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da publicação da lei que os houver instituído ou aumentado, somente estando autorizados a
cobrá-los posteriormente a essa data.

 b)  Utilizar tributo com efeito de confisco.
 c)  Instituir tributos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
 d)  Estabelecer cobrança de pedágio com limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais.
 e)  Aumentar ou diminuir tributo sem lei que o estabeleça.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1044939

Questão 22: SELECON - Adv (ECSP)/ECSP/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
O sistema tributário nacional estabelece vários princípios de proteção ao contribuinte que limitam o poder de tributação do Estado. Nesse contexto, como exceção, nos
termos da Constituição Federal, o imposto de importação não obedece ao princípio da:

 a)  legalidade
 b)  anterioridade
 c)  seletividade
 d)  prioridade

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1056790

Questão 23: FUNDATEC - AFRM (POA)/Pref POA/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Com base no que estabelece o Art. 150, inc. VI, da Constituição Federal, bem como na interpretação do referido dispositivo pelo Supremo Tribunal Federal, quanto à
imunidade recíproca dos entes federados, analise as assertivas abaixo:
 

I. A imunidade tributária recíproca, extensiva às autarquias e fundações públicas, não tem aplicabilidade restrita a impostos, se estendendo, em consequência, a
outras espécies tributárias, a exemplo das contribuições previdenciárias.
 
II. A jurisprudência do STF entende que a sociedade de economia mista prestadora de serviço público de água e esgoto não é abrangida pela imunidade tributária
recíproca, uma vez que realiza exploração econômica em sua atividade.
 
III. A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão
(aplicação "retroativa" da imunidade tributária).

 
Quais estão corretas?

 a)  Apenas I.
 b)  Apenas II.
 c)  Apenas III.
 d)  Apenas I e II.
 e)  Apenas II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1073804

Questão 24: IBFC - AACC (FSA)/FSA/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
A Constituição Federal atribui competências para que os diversos entes federativos possam instituir tributos. Sobre o princípio no qual eles devem se basear para instituir
os tributos, assinale a alternativa correta.

 a) Princípio da Legitimidade
 b) Princípio da Normatividade
 c) Princípio da Legalidade
 d) Princípio da Isonomia

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075554

Questão 25: CPCON UEPB - Adv (Pref B Ventura)/Pref Boa Ventura/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
No âmbito das limitações constitucionais ao poder de tributar, avalie as seguintes proposições:
 

I- É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente,
permitida a distinção apenas em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida.
 
II- É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir tributos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.
 
III- É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei
que os houver instituído ou aumentado.

 
Está CORRETO o que se afirma apenas em:

 a) I.
 b) III.
 c) I e III.
 d) I e II.
 e) II e III.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1085689

Questão 26: FAUEL - AudTrib (Mandaguari)/Pref Mandaguari/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
A Constituição Federal, limita o poder de tributar da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, vedando-os, por exemplo, de exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça, de instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, de utilizar tributo com efeito de confisco, entre outras
vedações. Com base nisto, considere as afirmativas a seguir:
 

I - É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua
procedência ou destino.
 
II - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais
ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público.
 
III - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo
pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não
se realize o fato gerador presumido.

 

 a)  Somente as afirmativas I e II estão corretas.
 b)  Somente a afirmativa III está correta.
 c)  Somente as afirmativas II e III estão corretas.
 d)  Todas as afirmativas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1106672

Questão 27: IBFC - Aud M (Cruzeiro Sul)/Pref Cruzeiro do Sul/Controle Interno/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
A Constituição Federal impõe limites ao poder de tributar. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

 
I. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua
procedência ou destino.
 
II. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.
 
III. A lei não poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador
posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

 

 a)  Apenas a afirmativa I está correta
 b)  Apenas a afirmativa II está correta
 c)  Apenas as afirmativas I e III estão corretas
 d)  Apenas as afirmativas I e II estão corretas

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1112565

Questão 28: CPCON UEPB - PJur (Pref M Horebe)/Pref M Horebe/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
No âmbito das limitações constitucionais ao poder de tributar, avalie as seguintes proposições:

I- É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente,
permitida a distinção apenas em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida.

II- É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir tributos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.

III- É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei
que os houver instituído ou aumentado.

Está CORRETO o que se afirma apenas em:

 a)  I.
 b)  III.
 c)  I e III.
 d)  I e II.
 e)  II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1114561

Questão 29: CPCON UEPB - AFTM (Guarabira)/Pref Guarabira/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Analise as proposições e depois responda nos termos dos preceitos constitucionais:

I- É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito
Federal ou ao Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-
econômico entre as diferentes regiões do País;

II- É vedado à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos
dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

III- É vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

A alternativa que responde CORRETAMENTE é:

 a)  Somente as proposições I e III são verdadeiras.
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 b)  Todas as proposições são falsas.
 c)  Somente as proposições I e II são verdadeiras.
 d)  Todas as proposições são verdadeiras.
 e)  Somente as proposições II e III são verdadeiras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1114879

Questão 30: CPCON UEPB - AFTM (Guarabira)/Pref Guarabira/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Assinale a alternativa que corresponde a um preceito constitucional:

 a)  O Imposto sobre produtos industrializados - IPI poderá ser seletivo em função da procedência ou destino do produto.
 b)  É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua

procedência ou destino.
 c)  O Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações - ICMS será seletivo em

razão da procedência ou destino da mercadoria.
 d)  A seletividade de alíquotas é preceito constitucional para todos os tributos.
 e)  A seletividade de alíquotas é privilégio odioso que atenta contra os preceitos constitucionais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1114882

Questão 31: CPCON UEPB - AFTM (Guarabira)/Pref Guarabira/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Analise as proposições abaixo, tendo por base a literalidade do texto constitucional:

I- São isentos de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.

II- São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em Decreto Legislativo do Congresso Nacional.

III- São isentas das taxas federais os templos de qualquer culto.

Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE.

 a)  Está correta apenas a proposição III.
 b)  Estão corretas todas as proposições.
 c)  Estão erradas todas as proposições.
 d)  Está correta apenas a proposição I.
 e)  Está correta apenas a proposição II.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1114884

Questão 32: FCC - ADG Jr (METRO SP)/METRO SP/Ciências Contábeis/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
A respeito dos princípios constitucionais tributários, é vedado:

I. Instituir tratamento desigual entre os contribuintes que estejam em situação equivalente.
II. Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei.
III. Cobrar tributo no mesmo exercício em que se tenha publicado a lei que o instituiu ou aumentou.

Está correto o que se afirma APENAS em

 a)  I, II e III.
 b)  II.
 c)  I e III.
 d)  II e III.
 e)  I.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1118017

Questão 33: IESES - Adv (SCGÁS)/SCGÁS/2019
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Conforme a Constituição Federal e o entendimento sumular e jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, analise as sentenças abaixo e assinale a opção correta, no que
diz respeito à imunidade tributária recíproca:

 
I. A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela
exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.
 
II. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e
exclusivo.
 
III. A imunidade tributária recíproca alcança os impostos e as taxas.

 a) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
 b) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
 c) Todas as alternativas estão corretas.
 d) Apenas a alternativa III está correta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1222462

Questão 34: FGV - AFTE (SEFIN RO)/SEFIN RO/2018
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
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A Lei Z, do estado Delta, publicada no dia 31 de dezembro de 2016, alterou, em seu Art. 1º, a data de recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e doação,
de quaisquer bens e direitos, e, em seu Art. 2º, aumentou a respectiva alíquota. O Art. 3º, por sua vez, dispôs que a Lei Z entraria em vigor no dia 1º de janeiro de 2017.

À luz da sistemática constitucional afeta ao sistema tributário nacional, o Art. 3º da Lei Z 

 a)  é totalmente inconstitucional, sob o prisma material. 
 b)  é totalmente constitucional, sob os prismas formal e material. 
 c)  é parcialmente inconstitucional, sob o prisma material, em relação à entrada em vigor do Art. 1º. 
 d)  é parcialmente inconstitucional, sob o prisma material, em relação à entrada em vigor do Art. 2º. 
 e)  é totalmente constitucional, apenas sob o prisma material.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/573012

Questão 35: FGV - EspLM (CM Salvador)/CM Salvador/Advogado Legislativo/2018
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Conforme previsto na Constituição da República de 1988, deve obediência integral aos princípios da legalidade, anterioridade anual e anterioridade nonagesimal, o
imposto sobre:

 a)  a propriedade de veículos automotores;
 b)  a renda e proventos de qualquer natureza;
 c)  operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
 d)  serviços de qualquer natureza;
 e)  a propriedade territorial urbana. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/612199

Questão 36: FUNDATEC - Proc (ALERS)/ALERS/2018
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, art. 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios instituir impostos sobre:

I.  Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros e templos de qualquer culto.

II.  Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

III.  Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

Quais estão corretas?

 a)  Apenas I.
 b)  Apenas II.
 c)  Apenas III.
 d)  Apenas I e II.
 e)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623859

Questão 37: AOCP - TNS (Pref SL)/Pref SL/Direito/2018
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Quanto ao Sistema Tributário Nacional, assinale a alternativa correta.

 a)  Não poderá ser cobrado tributo que limite o tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio
pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público.

 b)  Poderão os entes públicos cobrar impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.
 c)  Não poderá o município ter alíquotas diferentes de IPTU em razão da localização e o uso do imóvel.
 d)  Pertencem ao município cinquenta por cento do 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.
 e)  Os municípios não precisam divulgar os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a

entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/628294

Questão 38: FAUEL - Esp Reg (AGEPAR)/AGEPAR/Advogado/2018
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Acerca das imunidades tributárias, de acordo com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  A imunidade prevista no texto constitucional referente aos livros alcança os livros eletrônicos, bem como os suportes utilizados exclusivamente para fixá-los.
 b)  É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas

fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.
 c)  Os requisitos para o gozo da imunidade tributária devem, necessariamente, ser veiculados por meio de lei complementar.
 d)  Não incide o IPTU considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/634597

Questão 39: FUNDEP - PJ (MPE MG)/MPE MG/2018
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Consoante o artigo 150 da CR/88, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
EXCETO:

 a)  estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de
vias conservadas pelo poder público.
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 b)  instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou
função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.

 c)  exigir, aumentar ou diminuir tributo sem lei que o estabeleça.
 d)  utilizar tributo com efeito de confisco.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/652558

Questão 40: CESGRANRIO - Prof (LIQUIGÁS)/LIQUIGÁS/Júnior/Auditoria/2018
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
A Constituição Federal estabelece a vedação de instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção
em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.
 
Nesse caso, está sendo aplicado na tributação o valor

 a)  Arrecadação
 b)  Segurança
 c)  Justiça
 d)  Tipicidade
 e)  Imunidade

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/668337

Questão 41: CEV UECE - AFTM (Pref Sobral)/Pref Sobral/Auditoria Fiscal/2018
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
A proibição constitucional de os entes federados cobrarem tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou NÃO se
aplica ao imposto sobre

 a)  produtos industrializados.
 b)  propriedade territorial urbana.
 c)  renda e proventos de qualquer natureza.
 d)  serviços de qualquer natureza.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/671927

Questão 42: FUNRIO - Ass Tec Leg (ALERR)/ALERR/2018
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Acerca das limitações constitucionais ao poder de tributar, estabelecidas pela Constituição Federal, pode-se afirmar que

 a) considerando a relevância de alguns cargos políticos, a concessão de benefícios fiscais não viola o princípio da isonomia tributária.
 b) o princípio da irretroatividade pode ser excepcionado sempre que uma lei nova traga redução de um tributo, favorecendo o contribuinte.
 c) é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituírem impostos e taxas relacionados com seu patrimônio, renda e serviços.
 d) a União, enquanto pessoa jurídica de direito público interno, não pode conceder isenções heterônomas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/672680

Questão 43: OBJETIVA CONCURSOS - Cont (CM Sen Salg F)/CM Sen Salgado Filho/2018
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Em conformidade com a Constituição Federal, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:

(  ) É permitido à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
(  ) Compete aos Municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana.
(  ) Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/693820

Questão 44: CONSULPLAN - JE TJMG/TJ MG/2018
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

I.  “De acordo com o art. 150, §7º, da CR, à luz da cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição, é devido ao contribuinte passivo a diferença
do pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à que se concretize empiricamente no fato
gerador presumido.”

PORQUE

II.  “O modo de raciocinar ‘tipificante’ no campo do direito tributário não pode ignorar a narrativa extraída da realidade do processo econômico.”

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

 a)  A segunda afirmativa é falsa e a primeira verdadeira.
 b)  A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira.
 c)  As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
 d)  As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/695891
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Questão 45: VUNESP - Ana TF (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios

 a)  estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de
vias conservadas pelo Poder Público.

 b)  instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, permitida, entretanto, distinção em razão de ocupação profissional ou
função por eles exercida, condicionada à denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.

 c)  cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído, permitido se o regramento os houver
aumentado.

 d)  instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, excetuadas suas fundações, as entidades sindicais dos trabalhadores e instituições de
educação e de assistência social, atendidos os requisitos da lei.

 e)  instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, extensivo às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que
se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, desvinculados de suas finalidades essenciais ou das delas decorrentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715084

Questão 46: FCC - AFRE SC/SEF SC/Auditoria e Fiscalização/2018
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
A União pretende editar lei federal ordinária instituindo, em relação ao imóvel que não cumprir sua função social, alíquota única do imposto sobre a propriedade territorial
rural em 100% sobre o valor do bem. Trata-se de pretensão

 a)  compatível com a Constituição Federal, à luz do princípio da função social da propriedade, podendo o projeto de lei ser encaminhado à Câmara dos Deputados
pelo Presidente da República, ainda que a matéria não seja de sua iniciativa legislativa privativa.

 b)  compatível com a Constituição Federal, devendo o projeto ser encaminhado à Câmara dos Deputados pelo Presidente da República, uma vez que se trata de
matéria de sua iniciativa legislativa privativa.

 c)  incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a pretensão apenas seria constitucional se veiculada em lei complementar.
 d)  incompatível com a Constituição Federal, uma vez que o descumprimento da função social da propriedade enseja a desapropriação do imóvel por interesse social,

com base em lei editada pelos Estados, a quem a Constituição Federal atribuiu a competência privativa para legislar na matéria.
 e)  incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a situação caracteriza utilização de tributo com efeito de confisco.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/718999

Questão 47: FCC - Con Tec Leg (CL DF)/CL DF/Taquígrafo Especialista/2018
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
À luz do que dispõe a Constituição Federal sobre as Limitações do Poder de Tributar, é

 a)  vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto, relativos ao seu patrimônio, renda e
serviços, ainda que não relacionados com as finalidades essenciais das entidades mencionadas.

 b)  vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente,
sendo, permitida, contudo, distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida.

 c)  permitido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou
intermunicipais, além da cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público.

 d)  permitido aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua
procedência ou destino.

 e)  vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito
Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre
as diferentes regiões do País.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/751845

Questão 48: VUNESP - Adv (SAAE)/SAAE Barretos/2018
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Assinale a alternativa que se apresenta de acordo com a Constituição Federal.

 a)  A imunidade tributária recíproca da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, ainda que vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

 b)  É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil
contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos
digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.

 c)  A imunidade tributária dos templos de qualquer culto, relativa a impostos, compreende o patrimônio e a renda, não se estendendo aos serviços relacionados com
as finalidades essenciais dos templos.

 d)  É permitido à União, enquanto pessoa política de direito público interno, instituir imunidades de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, mediante lei ordinária.

 e)  A imunidade tributária dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, permite a instituição de impostos incidentes sobre seus patrimônios, renda ou serviços pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/779540

Questão 49: COPS UEL - Adv I (CM Cambé)/CM Cambé/2018
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Sobre as limitações à instituição de impostos, definidas na Constituição Federal, considere as afirmativas a seguir.
 
 

I. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
 
II. Patrimônio de partidos políticos.
 
III. Renda de entidades sindicais dos trabalhadores.
 
IV. Serviços que sejam realizados por instituições religiosas.
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Assinale a alternativa correta.

 a)  Somente as afirmativas I e II são corretas.
 b)  Somente as afirmativas I e IV são corretas.
 c)  Somente as afirmativas III e IV são corretas.
 d)  Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
 e)  Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/779901

Questão 50: CESGRANRIO - Prof (LIQUIGÁS)/LIQUIGÁS/Direito/Júnior/2018
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos
outros.
 
Tal norma estabelece a denominada imunidade

 a)  objetiva
 b)  implícita
 c)  genérica
 d)  específica
 e)  subjetiva

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/836074

Questão 51: IBGP - Proc Mun (Sta Luzia)/Pref Santa Luzia/2018
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Sobre o Poder de Tributar dos Municípios e sua disciplina na Constituição da República, assinale a alternativa INCORRETA:

 a)  A imunidade tributária recíproca é extensível às autarquias, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

 b)  A progressividade de alíquota tributária do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), é inconstitucional no que se refere a fatos geradores ocorridos em período
anterior ao advento da EC nº 29/2000, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, hipóteses em que o tributo será devido e
calculado pela alíquota mínima correspondente de acordo com a destinação do imóvel e a legislação municipal de instituição do tributo em vigor à época.

 c)  O princípio da anterioridade do exercício fiscal, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro
em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, não se aplica à fixação da base de cálculo do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto
sobre Veículos Automotores (IPVA).

 d)  A imunidade tributária reconhecida às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, aplica-se aos bens imóveis, ainda que temporariamente
ociosos, desde que atendam aos requisitos legais, bem como os aluguéis percebidos, desde que o seu valor seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades
foram constituídas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/875594

Questão 52: ACEP - Aud Fisc (Aracati)/Pref Aracati/2018
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
É proibido cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado (Art. 150, III, a, CRFB/88). O
dispositivo constitucional acima diz respeito ao princípio da:

 a)  Legalidade.
 b)  Anterioridade.
 c)  Irretroatividade.
 d)  Anualidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/893490

Questão 53: IDIB - Proc (CM Viana)/CM Viana/2018
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I. Exigir tributo sem lei ou decreto que o estabeleça.

II. Instituir taxas ou contribuições sobre o patrimônio dos partidos políticos.

III. Instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial
de mídias ópticas de leitura a laser.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

 a)  Apenas I.
 b)  Apenas II.
 c)  Apenas III.
 d)  Apenas I e II.
 e)  Apenas II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/938181

Questão 54: DÉDALUS - Proc Aut (LEMEPREV)/LEMEPREV/2018
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar, é correto afirmar:
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 a) A Constituição, ao definir a aptidão para instituir tributos a cada ente federativo, em caráter público, não exclui as demais pessoas políticas da mesma aptidão em
casos excepcionais.

 b) As isenções representam vedações à competência tributária, veiculando situações de intributalidade.
 c) A repartição de competências tributárias estabelece o conjunto de atribuições deferidos a cada pessoa política.
 d) Os princípios informadores do direito tributário são normas de menor hierarquia, não tendo, por isso, o condão de limitar a competência tributária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1045113

Questão 55: CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Acerca de tributação e finanças públicas, julgue o item subsequente, conforme as disposições da CF e a jurisprudência do STF.
 
A imunidade tributária recíproca que veda à União, aos estados, ao DF e aos municípios instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros é cláusula
pétrea.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/474322

Questão 56: Com. Exam. (MPE RS) - PJ (MPE RS)/MPE RS/2017
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Considerando o regramento constitucional sobre limitações do poder de tributar, é INCORRETO afirmar que é vedado:

 a)  à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida
qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.

 b)  à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras
musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os
contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.

 c)  à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou
intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público.

 d)  à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos
respectivos agentes públicos, ainda que em níveis inferiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes.

 e)  aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou
destino.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/496358

Questão 57: CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (BH)/Pref BH/2017
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
De acordo com a CF e a jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção correta, acerca do Sistema Tributário Nacional.

 a) A jurisprudência do STF considera a mora do contribuinte, pontual e isoladamente considerada, fator suficiente para determinar a ponderação da multa moratória.
 b) Aos estados e aos municípios cabe legislar o modo como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
 c) A fazenda pública pode exigir prestação de fiança, garantia real ou fidejussória para a impressão de notas fiscais de contribuintes em débito com o fisco.
 d) A exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário é

inconstitucional.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/503701

Questão 58: CONSULPLAN - AJ TRE RJ/TRE RJ/Judiciária/2017
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Lei de determinado Estado da Federação dispõe: “Art. X – Os Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são autorizados a fixar, cobrar e executar as
contribuições anuais, devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os preços de serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão
receitas próprias de cada Conselho”. § Y Quando da fixação das contribuições anuais, os Conselhos deverão levar em consideração as profissões regulamentadas de
níveis superior, técnico e auxiliar”. Esta lei é:

 a)  Constitucional, por disciplinar os elementos determinantes para o reconhecimento do tributo.
 b)  Inconstitucional, por não haver previsão legal de limite máximo para a fixação do valor da anuidade.
 c)  Inconstitucional, uma vez que está vinculando a arrecadação do tributo a uma destinação específica.
 d)  Constitucional, por implementar a otimização dos princípios da capacidade contributiva e da isonomia.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/559776

Questão 59: FEPESE - FRT (Criciúma)/Pref Criciúma/2017
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
É correto afirmar sobre a limitação ao poder de tributar.

 a)  Os tributos poderão atingir fatos pretéritos a sua instituição ou majoração, desde que tais fatos tenham ocorridos no mesmo exercício financeiro da sua criação.
 b) Os tributos somente poderão ser criados por meio de lei, mas poderão ser majorados por qualquer espécie normativa.
 c) O princípio da anterioridade, por motivos de segurança jurídica, não admite exceções.
 d) O princípio da capacidade contributiva se materializa na capacidade de o ente estatal criar tributos suficientes para manter a sua atividade pública.
 e) Os entes públicos não poderão estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/566253

Questão 60: FAURGS - AJ (TJ RS)/TJ RS/Judiciária/Ciências Jurídicas e Sociais/2017
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
De acordo com o art. 150, considere as afirmações abaixo sobre as limitações ao poder de tributar.

I - É vedado à União, aos Estados e aos Municípios instituir impostos sobre renda e serviços das entidades sindicais de qualquer natureza.
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II - É vedado à União e aos Estados instituir impostos sobre jornais, periódicos e livros.

III - É vedado à União e aos Municípios instituir impostos sobre o patrimônio das instituições de educação de qualquer natureza.

Quais estão corretas?

 a)  Apenas I.
 b)  Apenas II.
 c)  Apenas III.
 d)  Apenas I e II.
 e)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/566888

Questão 61: IBFC - Adv (EBSERH-HUGG)/EBSERH-HUGG/2017
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta sobre a previsão constitucional que corresponde ao princípio da anterioridade.

 a)  É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que
os houver instituído ou aumentado

 b)  É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu
ou aumentou

 c)  É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que
os instituiu ou aumentou

 d)  É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco
 e)  É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou

intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/608950

Questão 62: IBFC - Adv (EBSERH-HUGG)/EBSERH-HUGG/2017
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta quanto à previsão constitucional sobre 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.

 a)  Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota
interestadual e caberá ao Estado de localização do remetente o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota
interestadual

 b)  Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota
estadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual

 c)  Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota
estadual e caberá ao Estado de localização do remetente o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual

 d)  Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota
interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado remetente e a alíquota
interestadual

 e)  Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota
interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota
interestadual

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/608951

Questão 63: BIO-RIO - Of Faz (Mangaratiba)/Pref Mangaratiba/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
As limitações da competência tributária estabelecidas na Constituição Federal estão relacionadas nas opções a seguir, EXCETO:

 a)  instituir ou majorar tributos estabelecidos em lei.
 b)  cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda.
 c)  estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais.
 d)  cobrar imposto sobre os templos de qualquer culto.
 e)  cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/329283

Questão 64: BIO-RIO - Tec (Mangaratiba)/Pref Mangaratiba/Controle Interno/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
A respeito das limitações do poder de tributar, definidos na Constituição Federal, é correto afirmar que são vedadas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, a adoção das medidas a seguir, EXCETO:

 a)  exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
 b)  utilizar tributo com efeito de confisco.
 c)  cobrar tributos no exercício financeiro seguinte ao em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
 d)  instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
 e)  estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de

vias conservadas pelo Poder Público.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/329404

Questão 65: CEBRASPE (CESPE) - JD (TJDFT)/TJDFT/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
A CF impõe limitações ao poder de tributar, estabelecendo normas que funcionam como garantias do contribuinte contra a arbitrariedade fiscal do Estado. Considerando a
jurisprudência do STF acerca das normas constitucionais limitativas da atividade de tributação, assinale a opção correta.
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 a)  As atividades de impressão e comercialização de listas telefônicas pode ser objeto de fato gerador de impostos, uma vez que não estão abarcadas por hipótese de
imunidade prevista na Constituição.

 b)  Não é possível a instituição de taxa de serviço pela União para tributar atividade exercida por empresa pública estadual, no exercício de sua atribuição legal para
exploração de serviço público, diante da limitação constitucional ao poder de tributar conhecida como imunidade recíproca.

 c)  Não persiste a imunidade do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) quando o imóvel de entidade de assistência social sem fins lucrativos é alugado a terceira
pessoa, para a obtenção de renda a ser aplicada na atividade final do referido ente.

 d)  Em observância à anterioridade tributária, a revogação de isenção tributária sobre Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) produzirá efeitos
no exercício tributário seguinte ao da publicação da lei que revogou a isenção — e após noventa dias da edição dessa lei —, por constituir forma de majoração indireta de
tributo.

 e)  A norma legal que estende o prazo para recolhimento de tributo, diversamente do que acontece com o dispositivo legal que reduz o termo final para pagamento
de obrigação tributária, não está sujeita à anterioridade tributária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/332228

Questão 66: FCC - Proc (São Luís)/Pref SL/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Fundação instituída por determinado partido político é proprietária de imóvel que, após ser utilizado por muitos anos como sede da entidade, passou a ser alugado, em
janeiro deste ano, para terceiro. O Município em que está localizado o imóvel pretende cobrar o IPTU que alega incidir sobre a propriedade deste, em virtude da mudança
em sua utilização, a partir deste exercício. À luz da Constituição da República e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria,

 a)  não assistirá razão ao Município, persistindo a imunidade ao IPTU, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais a fundação vinculada
ao partido político foi constituída.

 b)  não assistirá razão ao Município, persistindo a imunidade ao IPTU, desde que o terceiro para o qual foi alugado o imóvel seja entidade que goze de imunidade
tributária.

 c)  assiste razão ao Município, pois imunidade nessas condições somente se aplica à entidade de assistência social, sem fins lucrativos, nos termos da lei.
 d)  assiste razão ao Município, pois não há que se falar em imunidade incidente sobre o patrimônio quando a destinação deste deixa de ser vinculada às finalidades

da instituição, independentemente da destinação que se dê aos aluguéis.
 e)  não há que se falar em imunidade ao IPTU, nem mesmo antes da mudança de utilização do imóvel, uma vez que a imunidade é assegurada a patrimônio, renda e

serviço de partido político, e não à fundação a este vinculada.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/337270

Questão 67: CS UFG - ATM (GYN)/Pref GYN/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
O tema orçamento e tributos enseja debates homéricos, seja na esfera política, jurídica, empresarial, e pessoal de cada cidadão brasileiro. Em tempos de crise,
apresenta-se como grande desafio para os gestores públicos o dever de equalizar as contas e a tarefa de aumentar a arrecadação. Diante disso, à luz das regras
constitucionais sobre tributação e orçamento,

 a)  à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios caberão a instituição de impostos; taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização,
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; contribuição de melhoria, decorrente de obras
públicas; e CPMF, decorrente das movimentações financeiras.

 b)  ao Município compete, como regra geral, instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, que poderão ter alíquotas diferentes em razão do valor
do imóvel, e ser progressivo de acordo com a localização e o uso do imóvel.

 c)  à lei ordinária federal cabe o estabelecimento de normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies,
dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários.

 d)  à União é vedado instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; e também lhe é vedado tributar a renda das
obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis
superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/338832

Questão 68: CEBRASPE (CESPE) - Esp (FUNPRESP)/FUNPRESP/Jurídica/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
À luz das normas constitucionais e da jurisprudência majoritária e atual do STF concernentes ao Sistema Tributário Nacional, aos servidores públicos, ao controle de
constitucionalidade e ao regime de precatórios, julgue o item a seguir.
 
Os imóveis de propriedade de entidades de assistência social sem fins lucrativos que gozem de imunidade tributária por força da Constituição Federal alugados a terceiros
não gozam da imunidade de IPTU, ainda que o valor dos aluguéis seja inteiramente aplicado nas atividades para as quais a entidade locadora tiver sido constituída.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/339190

Questão 69: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
À luz da Constituição da República e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, está imune à incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
− IPTU o imóvel pertencente a
 

I. entidade de assistência social sem fins lucrativos, que atenda aos requisitos estabelecidos em lei, ainda que o imóvel seja alugado a terceiros, desde que o valor
dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais para as quais a entidade foi constituída.
 
II. partido político ou fundação a este vinculada, salvo se o imóvel for alugado a terceiros.
 
III. instituição de ensino superior pública, ainda que o imóvel seja alugado a terceiros, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais para
as quais a entidade foi constituída.
 
IV. entidade sindical, desde que de trabalhadores e na medida em que o uso do imóvel esteja relacionado às finalidades essenciais da entidade ou, se alugado,
desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais para as quais a entidade foi constituída.

 
Está correto o que se afirma APENAS em

 a)  I, III e IV.
 b)  II e IV.
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 c)  I, II e III.
 d)  I e II.
 e)  III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/362267

Questão 70: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Um Decreto editado pelo Governador de determinado Estado altera o prazo de recolhimento de ICMS, com vigência imediata a partir de sua publicação, no mês de
janeiro de 2016. Neste caso, referido decreto, à luz da Constituição Federal, é

 a)  incompatível com a Constituição Federal, por ferir o princípio constitucional tributário da legalidade.
 b)  incompatível com a Constituição Federal, por ferir o princípio constitucional tributário da anterioridade.
 c)  incompatível com a Constituição Federal, por ferir o princípio constitucional tributário da irretroatividade.
 d)  compatível com a Constituição Federal, não estando sujeito ao princípio constitucional tributário da anterioridade.
 e)  incompatível com a Constituição Federal, por ferir o princípio constitucional tributário da capacidade contributiva.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/372950

Questão 71: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
No que concerne às limitações do poder de tributar, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considere:
 

I. O imóvel pertencente a uma determinada instituição de assistência social sem fins lucrativos que atenda aos requisitos da lei está imune ao Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana − IPTU, ainda que alugado a terceiros, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais a
instituição foi constituída.
 
II. Não estão imunes à incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores − IPVA veículos de propriedade da Empresa de Correios e Telégrafos,
independentemente de serem utilizados no exercício de atividades em regime de exclusividade ou em concorrência com a iniciativa privada.
 
III. Aplica-se a imunidade tributária para fins de incidência de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana − IPTU aos imóveis temporariamente
ociosos e sem qualquer utilização pertencentes a um determinado partido político.
 
IV. A imunidade tributária não abrange os serviços prestados por empresas que fazem a distribuição, o transporte ou a entrega de livros, jornais, periódicos e do
papel destinado à sua impressão.

 
Está correto o que se afirma APENAS em

 a)  I e II.
 b)  II, III e IV.
 c)  I, II e III.
 d)  III e IV.
 e)  I, III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/372952

Questão 72: FUNDEP - Fisc Trib (Ibirité)/Pref Ibirité/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no que se refere às limitações ao poder de tributar, assinale alternativa INCORRETA.

 a) É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
 b) É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, o que não se estende

às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público.
 c) É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente,

proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou
direitos.

 d) É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito
Federal ou ao município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre
as diferentes regiões do país.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/377141

Questão 73: CEBRASPE (CESPE) - Ana Con (TCE-PR)/TCE-PR/Jurídica/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
À luz da jurisprudência do STF, assinale a opção correta acerca das limitações ao poder de tributar.

 a) As anuidades exigidas pelos conselhos profissionais, embora ostentem natureza tributária, não se submetem ao princípio da legalidade estrita, podendo sua
cobrança ser prevista apenas em ato normativo.

 b) Os emolumentos cartorários, por serem destituídos de natureza tributária, podem ser instituídos por atos normativos emanados dos tribunais de justiça dos
estados, não se submetendo ao princípio da legalidade estrita.

 c) A definição do vencimento das obrigações tributárias não se submete ao princípio da legalidade estrita, podendo ocorrer por decreto do Poder Executivo.
 d) É constitucional a concessão de isenções com base na ocupação profissional do contribuinte.
 e) O estabelecimento das hipóteses de imunidade tributária é reservado a lei complementar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/395753

Questão 74: FCC - AFRE (SEFAZ MA)/SEFAZ MA/Administração Tributária/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
O princípio da imunidade recíproca no Direito brasileiro abrange

 a)  impostos e taxas.
 b)  somente impostos.
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 c)  impostos, taxas e contribuições de melhoria.
 d)  impostos, taxas e contribuições em geral.
 e)  taxas e contribuições de melhoria.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/400205

Questão 75: FCC - AFRE (SEFAZ MA)/SEFAZ MA/Administração Tributária/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Tratado internacional em matéria tributária

 a)  dispensa aprovação pelo Congresso Nacional.
 b)  requer aprovação pelas Assembleias Legislativas estaduais.
 c)  pode criar hipótese de isenção de tributos estaduais e municipais.
 d)  tem nível constitucional automático.
 e)  não se submete a normas gerais do Código Tributário Nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/400206

Questão 76: CONSULPLAN - Fisc Trib (Venda NI)/Pref VN Imigrante/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
De acordo com o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a respeito de tributação e demais receitas públicas, assinale a afirmativa
INCORRETA.

 a)  É vedado aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
 b)  Os municípios estão proibidos de instituir contribuição a ser cobrada de seus servidores, para o custear, em benefício destes, regime previdenciário.
 c)  Os municípios poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, sendo facultada a cobrança de referida

contribuição na fatura de consumo de energia elétrica.
 d)  É vedado aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de

ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/409491

Questão 77: CEBRASPE (CESPE) - TA (ANVISA)/ANVISA/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
De acordo com a CF, julgue o seguinte item.
 
A CF determina que, havendo possibilidade, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/419755

Questão 78: FUNDATEC - Proc Mun (Pref POA)/Pref POA/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Para responder à questão, considere a Constituição Federal e a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF.
 
Consoante orientação, analise as assertivas abaixo:

I. O Plenário do STF firmou tese de repercussão geral de que: “Declarada inconstitucional a progressividade de alíquota tributária é devido ao tributo calculado
pela alíquota mínima estabelecida de acordo com a destinação do imóvel”.

II. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 723651, definiu que é legítima a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na
importação de automóveis por pessoas físicas para uso próprio.

III. O Plenário do STF, atribuindo repercussão geral, fixou tese de que: “Somente lei em sentido formal pode estabelecer o regime de recolhimento do ICMS por
estimativa”.

Quais estão corretas?

 a)  Apenas I.
 b)  Apenas II.
 c)  Apenas III.
 d)  Apenas I e III.
 e)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/425050

Questão 79: VUNESP - Proc Jur (CM VP)/CM V Paulista/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
O imóvel pertencente a partido político

 a)  permanece imune ao IPTU, mesmo quando alugado a terceiros, independentemente da destinação que se dê aos aluguéis recebidos.
 b)  não permanece imune ao IPTU, sendo indiferente se a destinação dos aluguéis recebidos se dá em prol das atividades partidárias ou não.
 c)  não permanece imune ao IPTU se houver um comodato do imóvel para uma fundação sem fins lucrativos, mesmo que ela tenha sido instituída pelo próprio

partido.
 d)  permanece imune ao IPTU, mesmo quando alugado a terceiros, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais da entidade.
 e)  permanece imune ao IPTU desde que o locatário seja pessoa jurídica sem fins lucrativos e, portanto, não exerça atividade econômica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/428147

Questão 80: CONSULTEC - Proc (Ilhéus)/Pref Ilhéus/2016
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Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios _______________
 

I. estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou do seu destino.
 
II. cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei anterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda.
 
III. estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais.

 
A alternativa em que todos os itens indicados completam corretamente a lacuna é a

 a)  I apenas. 
 b)  III apenas. 
 c)  I e II.
 d)  II e III.
 e)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/437204

Questão 81: AOCP - Proc Mun I (Pref JF)/Pref JF/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Sobre as limitações ao poder de tributar constantes na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

 a)  É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, ainda que não estejam vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

 b)  A instituição, pela União, de empréstimo compulsório no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, está sujeita à
anterioridade de exercício.

 c)  O papel, seja qual for a sua destinação, é imune a impostos.
 d)  A anterioridade de exercício proíbe que sejam cobrados tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou,

sem qualquer exceção.
 e)  A vedação de cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou não se aplica ao imposto

sobre produtos industrializados.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/477664

Questão 82: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
A Constituição Federal houve por limitar o poder de tributar da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, vedando, dentre outras hipóteses, a exigência ou
o aumento de tributo sem prévia previsão legislativa, bem como a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os
houver instituído ou aumentado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/507230

Questão 83: FAEPESUL - Fisc Faz (Grão Pará)/Pref Grão Pará/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Com relação às normas gerais da tributação (Princípios e Imunidades), é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I.  Tratar desigualmente os contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por
eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.

II.  Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, no mesmo exercício financeiro
em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, ou antes, de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou
aumentou, salvo exceções constitucionais.

III.  Instituir tributos sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, templos de qualquer culto, o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos,
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei, bem como sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

 a)  Duas alternativas estão CORRETAS.
 b)  Três alternativas estão CORRETAS.
 c)  Uma alternativa está CORRETA.
 d)  Nenhuma alternativa está CORRETA.
 e)  Todas as alternativas estão CORRETAS.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/710540

Questão 84: Com. Exam. (MPE GO) - Estag (MPE GO)/MPE GO/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Tendo como fundamento as disposições constitucionais acerca do sistema financeiro e econômico brasileiro, assinale a alternativa correta:

 a)  O rol de competências tributárias, previsto na Constituição Federal, é meramente exemplificativo, podendo, cada ente federado, por meio de decreto, criar novos
tributos.

 b)  A imunidade tributária é matéria exclusiva de texto constitucional, ao passo que as isenções têm, como método de criação, normas de cunho infraconstitucional.
 c)  Tendo o Brasil adotado o modelo econômico liberal, a atual Constituição veda, de forma absoluta, o Estado concorrer com a iniciativa privada em setores que não

sejam os da educação e saúde, pois apenas estes são considerados essenciais à sociedade brasileira.
 d)  A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta é exercida direta e

exclusivamente pelo Tribunal de Contas da União.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/807967
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Questão 85: QUADRIX - Cont (CRO PR)/CRO PR/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
O art. 150 da Constituição Federal, em seu inciso II, traz o seguinte texto:
 

“II - Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou
função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; ”

 
Que Princípio Constitucional Tributário é contemplado no texto?

 a)  Princípio da Vedação do Confisco.
 b)  Princípio da Tipicidade Tributária.
 c)  Princípio da Legalidade Tributária.
 d)  Princípio da Isonomia Tributária.
 e)  Princípio da Capacidade Contributiva.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/977366

Questão 86: FACET - Fisc Trib (Marcação)/Pref Marcação/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta

 a)  É permitido à União Federal, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos
interestaduais ou intermunicipais, não sendo ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público.

 b)  É permitido à União Federal, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.
 c)  É permitido à União Federal, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto.
 d)  É permitido à União Federal, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos,

inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da
lei.

 e)  É vedado à União Federal, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos
interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/994696

Questão 87: FACET - Fisc Trib (Marcação)/Pref Marcação/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Assinale a alternativa incorreta:

 a)  Não é permitido à União Federal, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no
Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.

 b)  É permitido à União Federal, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua
impressão.

 c)  Veda-se à União Federal, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto.
 d)  A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.
 e)  A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva

ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/994697

Questão 88: FUNDEP - Tec (IFNMG)/IFNMG/Contabilidade/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Associe a COLUNA I com a COLUNA II, relacionando os princípios tributários às suas respectivas definições / descrições, considerando os preceitos da Constituição
Federal de 1988.
 
 
COLUNA I
 

1. Anterioridade
2. Irretroatividade
3. Legalidade
4. Vedação ao confisco
5. Isonomia tributária

 
 
COLUNA II
 

(    ) É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
 
(    ) É vedado aos entes federados cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que os instituiu.
 
(    ) Proíbe distinções arbitrárias entre contribuintes que se encontrem em situações semelhantes.
 
(    ) Não se pode cobrar tributo relativo a situações ocorridas antes do início da vigência da lei que as tenha definido.
 
(    ) A cobrança de tributos deve se pautar dentro de um critério de razoabilidade, não podendo ser excessiva, antieconômica.

 
 
Assinale a sequência CORRETA.

 a)  3 2 4 5 1
 b)  2 1 4 5 3
 c)  4 3 2 1 5
 d)  3 1 5 2 4
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1004386

Questão 89: Legalle - FSan (Pref Portão)/Pref Portão/2016
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, o fato de não poder ser criado no Brasil nenhum tributo sem lei anterior esta relacionado ao princípio da(o):

 a)  Soberania.
 b)  Publicidade.
 c)  Legalidade.
 d)  Eficiência.
 e)  Moralidade.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1075368

Questão 90: FCC - ACE (TCM-GO)/TCM-GO/Controle Externo/2015
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
No Direito Constitucional brasileiro, a imunidade recíproca implica que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituírem

 a)  tributos sobre o patrimônio ou a renda, uns dos outros.
 b)  impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços, uns dos outros.
 c)  isenções de tributos, uns dos outros, inclusive, no caso da União, sem nenhuma exceção, por meio de tratados internacionais.
 d)  taxas sobre o patrimônio, a renda ou os serviços, uns dos outros.
 e)  tributos sobre o patrimônio ou os serviços, uns dos outros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/256908

Questão 91: FCC - Aud (TCE-CE)/TCE-CE/2015
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
No que diz respeito ao Sistema Tributário Nacional, a Constituição Federal estabelece que as taxas

 a) podem adotar, no cálculo de seu valor, algum elemento da base de cálculo característica de um determinado imposto, desde que não exista identidade integral
entre a sua base de cálculo e aquela do outro imposto.

 b) podem ser instituídas somente em decorrência da utilização efetiva de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou colocados à sua
disposição.

 c) dependem, para serem instituídas, igualmente aos demais tributos, de que o serviço traga ao contribuinte, ainda que em tese, algum benefício potencial ao
contribuinte responsável pelo seu pagamento.

 d) podem ser instituídas por decorrência do exercício de poder de polícia por parte do ente da federação competente, desde que respeitada a regra nonagesimal
prevista no texto constitucional, referente às contribuições sociais.

 e) podem adotar o nome de preços públicos, tendo em vista que sua instituição pode decorrer da exploração, potencial ou efetiva, por particular, de um bem ou
serviço público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/279486

Questão 92: FCC - Proc Con (TCE-CE)/TCE-CE/2015
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Considere a seguinte hipótese em face do Direito Constitucional brasileiro: o texto constitucional originário confia, aos estados, competência para a instituição, por meio
de lei estadual, de um adicional a certo imposto federal. Esse adicional, nunca implementado,

 a) pode ser revogado por emenda constitucional à Constituição da República.
 b) é resguardado pela cláusula pétrea protetiva da forma federativa de Estado.
 c) enseja ação direta de inconstitucionalidade por omissão para a sua imediata regulamentação por parte do Supremo Tribunal Federal.
 d) deve ser regulamentado, necessariamente, por lei complementar estadual.
 e) escapa, como qualquer tributo estadual, às normas gerais constantes do Código Tributário Nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/279732

Questão 93: VUNESP - Tes (CM Itápolis)/CM Itápolis/2015
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
É correto afirmar que, em observância da Constituição Federal, e nos termos da Lei Orgânica do Município de Itápolis, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado ao Município

 a) exigir, no exercício financeiro seguinte àquele em que haja sido publicada a Lei, o pagamento do tributo.
 b) instituir imposto sobre transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis.
 c) conceder qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária, ainda que em âmbito municipal.
 d) isentar de custas a expedição de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de interesse pessoal.
 e) estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/292886

Questão 94: FGV - Fisc Post (Niterói)/Pref Niterói/2015
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil estabeleceu uma série de limitações ao poder de tributar. Algumas dessas limitações são especificamente direcionadas às
relações mantidas entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. A esse respeito, é correto afirmar que é vedado instituir, observados os demais
balizamentos da ordem jurídica:

 a)  taxas sobre serviços prestados, uns dos outros;
 b)  impostos sobre renda, uns dos outros;
 c)  taxa municipal sobre serviço prestado à União;
 d)  contribuição de melhoria, uns dos outros;
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 e)  taxa sobre serviços postos à disposição, uns dos outros.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/311808

Questão 95: FGV - Ag Faz (Niterói)/Pref Niterói/2015
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Genival pagou determinado imposto de competência municipal. No ano seguinte, soube que o Prefeito Municipal havia encaminhado um projeto de lei com o objetivo de
aumentar a arrecadação desse imposto. Para alcançar esse objetivo, previu que o aumento retroagiria três anos, de modo que os contribuintes deveriam complementar
os valores anteriormente recolhidos. Genival ficou preocupado com a possível aprovação do projeto e procurou um advogado para saber se ele estava em harmonia com
a Constituição Federal. É correto afirmar que, sob a ótica constitucional, a promulgação de lei desse teor:

 a)  é possível, pois a lei tributária sempre pode retroagir em detrimento do contribuinte;
 b)  não é possível, pois a lei não poderia alcançar fatos geradores anteriores à sua vigência;
 c)  é possível, pois o aumento da arrecadação, se necessário, justifica a retroação da lei;
 d)  não é possível, pois a lei não pode retroagir mais de um ano civil;
 e)  é possível, pois a lei que versa sobre impostos, diversamente da taxa, sempre pode retroagir.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/311964

Questão 96: CEBRASPE (CESPE) - Aud (TCE-RN)/TCE-RN/2015
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
A respeito da defesa do Estado e das instituições democráticas, do sistema tributário nacional e das finanças públicas, julgue o próximo item.

Situação hipotética: Determinado município brasileiro criou, por legislação específica, uma autarquia, mantida com recursos municipais, cuja principal atribuição é
administrar a oferta e a realização de eventos educacionais e culturais. Assertiva: Nessa situação, a referida autarquia é beneficiada pela imunidade tributária recíproca
estabelecida pela CF entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios no que diz respeito ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados aos eventos na
área de educação e cultura ou deles decorrentes.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/312289

Questão 97: FGV - Ana Proc (PGE RO)/PGE RO/Processual/2015
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Pedro e Eustáquio, especialistas em direito tributário, travaram intensa discussão a respeito da denominada imunidade tributária recíproca entre os entes federativos, tal
qual consagrada na Constituição da República Federativa do Brasil. Esse tipo de imunidade:

 a) não beneficia nenhum ente da administração pública indireta, qualquer que seja o ente federativo a que esteja vinculado;
 b) obsta a cobrança de imposto predial urbano, de delegatária de serviço portuário, que ocupa imóvel de domínio da União;
 c) necessariamente alcança todos os entes da administração pública direta e indireta, de todos os níveis da Federação;
 d) alcança todas as espécies tributárias de competência dos entes federativos;
 e) beneficia a empresa pública que desempenhe atividade econômica considerada de interesse público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/323860

Questão 98: FCC - JE TJSE/TJ SE/2015
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
À luz da Constituição da República e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alteração do prazo de recolhimento de contribuição social incidente sobre o
faturamento da empresa, de modo a antecipá-lo em relação ao vigente,

 a)  requer edição de lei complementar, passível de exigência após decorridos noventa dias da data de sua publicação, ainda que no mesmo exercício financeiro.
 b)  não requer edição de lei complementar, tampouco se sujeita a qualquer anterioridade, sendo passível de exigência imediata.
 c)  requer edição de lei complementar, passível de exigência no exercício financeiro seguinte, desde que decorridos noventa dias da data de sua publicação.
 d)  requer edição de lei complementar, mas não se sujeita a qualquer anterioridade, sendo passível de exigência imediata.
 e)  não requer edição de lei complementar, sendo passível de exigência desde que decorridos noventa dias da data de sua instituição, ainda que no mesmo exercício

financeiro.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/331133

Questão 99: CS UFG - Proc (ALEGO)/ALEGO/2015
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar do Estado, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios:

 a)  estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de
vias conservadas pelo Poder Público.

 b)  instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, exceto a distinção em razão de ocupação profissional ou função por
eles exercida.

 c)  instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, inclusive os relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis a empreendimentos privados.

 d)  estabelecer tributos sobre templos de qualquer culto, independente de incidirem sobre o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades
essenciais dessas entidades.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/338569

Questão 100: Com. Exam. (MPT) - Proc (MPT)/MPT/2015
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
A respeito das limitações constitucionais ao poder de tributar, examine as assertivas abaixo:

1) É vedado aos entes federativos instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais
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de autores brasileiros e/ou estrangeiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias
ópticas de leitura a laser.

2) A limitação ao poder de tributar alcança o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, desde que não tenham fins lucrativos.

3) Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal.

4) É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito
Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de imunidade fiscal destinada a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico
entre as diferentes regiões do País.

Marque a resposta CORRETA:

 a)  apenas as assertivas 1 e 2 estão corretas;
 b)  apenas as assertivas 2 e 3 estão corretas;
 c)  apenas as assertivas 2 e 4 estão corretas;
 d)  apenas as assertivas 1 e 4 estão corretas.
 e)  Não respondida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/402503

Questão 101: PUC PR - Proc Mun (Maringá)/Pref Maringá/2015
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
O texto constitucional formata um sistema de tributação bastante complexo. As regras dispõem sobre as garantias dos contribuintes, os tipos de tributos e as
possibilidades de sua criação. Sobre essas regras constitucionais, é CORRETO afirmar:

 a)  O texto constitucional atual estabelece os tipos de tributos existentes em nosso ordenamento, os legitimados para a cobrança e deixa para a legislação
infraconstitucional a tarefa de estabelecer como serão feitas as repartições de
recursos.

 b)  O princípio da anterioridade nonagesimal não se aplica ao empréstimo compulsório para atender a despesas extraordinárias e aos impostos sobre importação,
exportação, renda e operações de crédito.

 c)  O Imposto sobre Propriedade Territorial Rural é de competência da União e os valores recolhidos a seu título têm destino vinculado à realização de políticas na
área de saúde e educação.

 d)  Os contribuintes têm garantido seu direito de não lhe ser aplicada legislação que institua ou aumente tributo antes de transcorrido um ano de sua edição, de
acordo com o princípio da anterioridade.

 e)  As regras constitucionais que garantem direitos aos indivíduos são denominadas de limitações ao direito de tributar do Estado; todavia, essa nomenclatura sofre
críticas da doutrina, eis que, sob esse título, em verdade, o constituinte optou por tipificar os tipos tributários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/509337

Questão 102: VUNESP - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Ciências Econômicas/2015
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem, segundo a Constituição Federal,

 a)  aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
 b)  estabelecer limitações ao tráfego de bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais.
 c)  instituir impostos sobre templos de cultos.
 d)  instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.
 e)  instituir taxas, em razão do exercício do poder de polícia.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/688106

Questão 103: VUNESP - Fisc (Pref Arujá)/Pref Arujá/Tributário/2015
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
A Constituição Federal, entre outras proibições que impõe aos Entes Tributantes, veda a cobrança de impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos
no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Referida vedação consiste em

 a)  remissão.
 b)  anistia.
 c)  isenção.
 d)  imunidade.
 e)  consignação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/811836

Questão 104: ITAME - Fisc T (Hidrolândia)/Pref Hidrolândia/2015
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

 a)  cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
 b)  Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos depois do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
 c)  instituir imposto sobre a propriedade territorial rural;
 d)  Instituir imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/839774

Questão 105: ITAME - Fisc T (Hidrolândia)/Pref Hidrolândia/2015
Assunto: Limitações do poder de tributar (arts. 150 a 152 da CF/1988)
É proibido à União:
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I - instituir tributo uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em
detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes
regiões do País;

II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos
agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

 a)  I e II estão corretas 
 b)  II e III estão corretas 
 c)  I e III estão corretas 
 d)  todas estão corretas

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/839775
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Gabarito
1) B  2) C  3) D  4) B  5) B  6) D  7) C
8) C  9) A  10) C  11) B  12) E  13) E  14) A
15) A  16) D  17) B  18) E  19) D  20) E  21) B
22) B  23) C  24) C  25) B  26) A  27) D  28) B
29) D  30) B  31) D  32) A  33) B  34) D  35) D
36) E  37) A  38) D  39) C  40) C  41) A  42) Anulada
43) B  44) D  45) A  46) E  47) E  48) B  49) D
50) E  51) A  52) C  53) C  54) C  55) Certo  56) D
57) D  58) Anulada  59) Anulada  60) B  61) B  62) E  63) A
64) C  65) Anulada  66) A  67) D  68) Errado  69) A  70) D
71) E  72) B  73) C  74) B  75) C  76) B  77) Certo
78) E  79) D  80) B  81) B  82) Certo  83) E  84) B
85) D  86) E  87) B  88) D  89) C  90) B  91) A
92) A  93) E  94) Anulada  95) B  96) Certo  97) B  98) B
99) A  100) B  101) B  102) E  103) D  104) A  105) B


