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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JCrb )

Direito Constitucional

Questão 1: COPEVE UFMG - Tec (UFMG)/UFMG/Contabilidade/2019
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
O Artigo 153 da Constituição Federal estabelece os impostos de competência da União. Este ente federado é competente para instituir os impostos abaixo, EXCETO:

 a)  Exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.
 b)  Grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
 c)  Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
 d)  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/910088

Questão 2: COPEVE UFMG - Cont (UFMG)/UFMG/2019
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
A Constituição Federal apresenta algumas características de dois importantes impostos: aquele sobre produtos industrializados e aquele sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Uma característica comum a ambos os impostos
supracitados, de acordo com a Constituição Federal, é:

 a)  dependem exclusivamente do Senado Federal para o estabelecimento de alíquotas interestaduais e de exportação.
 b)  devem ser seletivos, em função da essencialidade do produto.
 c)  devem ser não cumulativos.
 d)  são de competência da União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/910505

Questão 3: PUC PR - AFRM (Campo Grande)/Pref Campo Grande/2019
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Considerando o Sistema Tributário Nacional, está CORRETO afirmar que

 a)  é possível a União instituir isenção de tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 b)  o Poder Executivo pode alterar a alíquota do imposto sobre produtos industrializados.
 c)  a União, os Estados e os Municípios podem instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais.
 d)  o Congresso Nacional poderá fixar alíquotas máximas para o imposto sobre circulação de mercadorias, mediante resolução de iniciativa de um terço dos seus

membros, aprovada pela maioria absoluta dos seus membros.
 e)  no exercício da competência residual em matéria tributária, a União poderá criar impostos não previstos na sua competência, inclusive tendo fato gerador ou base

de cálculo próprios dos discriminados na Constituição.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/912538

Questão 4: FCC - Ag Adm (CM Fortal)/CM Fortaleza/2019
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
De acordo com as normas em vigor da Constituição Federal de 1988, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza

 a)  não incidirá, nos termos e limites fixados em lei, sobre rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, pagos pela previdência social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, a pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos, cuja renda total seja constituída, exclusivamente, de rendimentos do trabalho.

 b)  será fiscalizado e cobrado pelos Municípios, de todos os seus munícipes, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de
renúncia fiscal.

 c)  terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do referido imposto, na forma da lei.
 d)  observará o princípio da anterioridade anual, mas não precisa respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal (noventa).
 e)  poderá ter suas alíquotas alteradas, através de decreto do Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos por lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1016226

Questão 5: FAUEL - AudTrib (Mandaguari)/Pref Mandaguari/2019
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Com relação aos impostos da União, conforme prevê a Constituição Federal, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei,
alterar as alíquotas dos seguintes impostos, EXCETO o imposto sobre:

 a)  Importação de produtos estrangeiros.
 b)  Renda e proventos de qualquer natureza.
 c)  Exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.
 d)  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/1106673

Questão 6: IBFC - Ana (EMDEC)/EMDEC/Contábil Jr/2019
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Segundo Art. 145 da Constituição Federal de 1988 “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: I – Impostos; II –
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; III– contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.” Em relação aos impostos, analise as afirmativas abaixo.

I. Imposto de Importação e Imposto de Exportação são de competência da União.

II. Imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA) é de competência dos Estados e Distrito Federal.
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III. Imposto de transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos é de competência dos Municípios e Distrito Federal.

Assinale a alternativa correta.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1119112

Questão 7: INAZ do Pará - Ass Jur (CORE MS)/CORE MS/2018
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, há uma divisão de competência no que diz respeito à instituição de impostos, podendo a criação desta espécie de tributo ser
privativa da União, Estados ou Municípios. Dentre as alternativas abaixo, quais os impostos que são criados privativamente apenas pela União?

 a)  Imposto sobre produto industrializado, imposto de renda e imposto sobre operações financeiras.
 b)  Imposto de renda, imposto sobre propriedade de veículos automotores e imposto sobre produto industrializado.
 c)  Imposto territorial rural, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e imposto de renda.
 d)  Imposto sobre operações financeiras, imposto territorial rural e imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/706384

Questão 8: FEPESE - Proc (PGE SC)/PGE SC/2018
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Considerando o sistema tributário nacional, previsto na Constituição da República, é correto afirmar:

 a)  A Constituição da República autoriza todos os entes federativos a instituir, mediante lei complementar, impostos que nela não estejam previstos, desde que sejam
não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição.

 b)  Apenas a União, os Estados Membros e o Distrito Federal poderão instituir, mediante lei complementar, impostos que nela não estejam previstos, desde que
sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição.

 c)  Compete aos Estados-Membros e ao Distrito Federal a instituição de imposto sobre a propriedade rural e grandes fortunas, nos termos da lei complementar.
 d)  A não cumulatividade, por meio da qual se justifica a compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, é aplicável

somente ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, de competência dos Estados-Membros e do Distrito Federal.
 e)  Um dos princípios fundamentais dos tributos é o da estrita legalidade, sendo permitido apenas à União, mediante lei complementar, instituir impostos que não

estejam enumerados no art. 153 da Constituição da República.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/802157

Questão 9: DIRENS Aeronáutica - EAOAp (CIAAR)/CIAAR/Serviços Jurídicos/2018
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Quanto à tributação, a Constituição Federal dispõe acerca da cobrança de tributos pelos entes federados. Dentre essas disposições, elenca algumas limitações do poder
de tributar. Neste sentido, complete corretamente a frase abaixo.

Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios

 a)  exigir ou aumentar tributo mesmo que a lei o estabeleça.
 b)  atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer

posteriormente, mesmo em virtude de lei.
 c)  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.
 d)  instituir tributos impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; não sendo tal vedação extensiva às autarquias e às fundações instituídas e

mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, mesmo que vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/814816

Questão 10: CESGRANRIO - Prof (LIQUIGÁS)/LIQUIGÁS/Direito/Júnior/2018
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
A Constituição Federal estabelece inúmeras vedações ao poder de tributar, dentre elas, limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou
intermunicipais, ressalvada a cobrança relativa à(ao)

 a)  multa
 b)  renda
 c)  sanção
 d)  pedágio
 e)  patrimônio

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/836081

Questão 11: ACEP - Aud Fisc (Aracati)/Pref Aracati/2018
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Em conformidade com o princípio da legalidade, previsto na Constituição brasileira, pode-se afirmar que é possível que a União institua, por meio de Medida Provisória, o
seguinte tributo:

 a)  Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF).
 b)  Empréstimo Compulsório.
 c)  Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
 d)  Contribuição Previdenciária Residual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/893491

Questão 12: OBJETIVA CONCURSOS - FisPost (SR Sapucaí)/Pref SR do Sapucaí/2018
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Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Com base na Constituição Federal, cada imposto será de competência da União, dos Estados ou dos Municípios. Sobre o imposto e a sua competência, numerar a 2ª
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 

(1)  União.

(2)  Estados.

(3)  Municípios.

(    )  Importação de produtos
estrangeiros.

(    )  Transmissão causa mortis  e
doação.

(    )  Serviços de qualquer natureza.

(    )  Produtos industrializados.

 a)  1 - 2 - 3 - 1.
 b)  1 - 3 - 3 - 2.
 c)  2 - 3 - 2 - 1.
 d)  2 - 3 - 2 - 3.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/968364

Questão 13: SMA-RJ (antiga FJG) - Estag For (PGM RJ)/Pref RJ/2018
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Conforme a Constituição Federal, são materialidades tributáveis pela União, pelos Estados e pelos Municípios, respectivamente:

 a)  as operações de crédito, a transmissão causa mortis e a importação de produtos estrangeiros
 b)  a propriedade territorial rural, a prestação de serviços em geral e a transmissão inter vivos de bens imóveis
 c)  a renda, a prestação de serviços de comunicação e a propriedade territorial urbana
 d)  a propriedade de veículos automotores, as operações de circulação de mercadorias e a prestação de serviços em geral

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/970991

Questão 14: FEPESE - FRT (Criciúma)/Pref Criciúma/2017
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Compete à União instituir impostos sobre:

 a) transmissão causa mortis e doação, propriedade territorial rural, serviços de qualquer natureza e produtos industrializados.
 b) renda e proventos de qualquer natureza, propriedade territorial rural, importação de produtos estrangeiros e produtos industrializados.
 c)  renda e proventos de qualquer natureza, propriedade territorial rural, propriedade de veículos automotores e importação de produtos estrangeiros.
 d)  renda e proventos de qualquer natureza, propriedade territorial urbana e rural, importação de produtos estrangeiros e serviços de qualquer natureza.
 e)  propriedade predial e territorial rural, importação de produtos estrangeiros, exportação de bens e serviços e produtos industrializados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/566251

Questão 15: EDUCA PB - Cont (CRQ 19 (PB))/CRQ 19 (PB)/2017
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
São Tributos Federais, entre outros, EXCETO:

 a) ITCMD – Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação. Incide sobre herança 
 b)  IPI – Imposto sobre Produto Industrializado. 
 c) IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física. 
 d) IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica. 
 e) Cide – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1095481

Questão 16: CPCON UEPB - Fisc T (Soledade PB)/Pref Soledade (PB)/2016
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Segundo as regras de tributação constantes da Constituição Federal de 1988, os seguintes tributos deverão ser instituídos por Lei complementar:

 a)  Taxas de serviços, contribuições de melhorias e imposto sobre serviços de qualquer natureza.
 b)  Impostos sobre serviços de qualquer natureza, imposto sobre grandes fortunas e imposto sobre a propriedade de veículos automotores.
 c)  Contribuições da seguridade social, empréstimos compulsórios e imposto sobre a propriedade territorial rural.
 d)  Imposto sobre grandes fortunas, impostos de competência residual da União e empréstimos compulsórios.
 e)  Taxas de polícia, taxas de serviços, imposto sobre serviços de qualquer natureza e empréstimos compulsórios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/529449

Questão 17: CPCON UEPB - Fisc T (Soledade PB)/Pref Soledade (PB)/2016
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Considere os três enunciados abaixo, correspondentes a dispositivos da Constituição de 1988:

I. São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. (§ 5º do artigo
182 da Constituição Federal).

II. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei (§ 7º do
art. 195 da Constituição Federal).

III. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre os
templos de qualquer culto (Artigo 150, VI, b da Constituição Federal).
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Segundo a doutrina, os três enunciados constitucionais são exemplos, respectivamente, de:

 a)  Isenção, isenção, imunidade
 b)  Imunidade, Imunidade, Imunidade
 c)  Parafiscalidade, extrafiscalidade e fiscalidade
 d)  Imunidade, isenção e não incidência simples
 e)  Não incidência simples, imunidade e isenção

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/529452

Questão 18: CPCON UEPB - Fisc T (Soledade PB)/Pref Soledade (PB)/2016
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Da conjugação das disposições da Constituição Federal com as do Código Tributário Nacional, podemos dizer que o imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR):

 a)  É um imposto progressivo em função do tempo de acumulação do capital empregado no imóvel rural.
 b)  A base do cálculo do imposto é o valor fundiário, conforme definido por lei municipal, nos casos em que houver convenio da União com o Município para este

arrecadar e fiscalizar o imposto.
 c)  Contribuinte do imposto é apenas o proprietário do imóvel, não podendo ser o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
 d)  É um imposto regressivo para estimular a produtividade do imóvel rural.
 e)  É de competência da União, incide sobre a propriedade territorial rural e tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,

como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/529454

Questão 19: INTEGRI BRASIL - Ana (CM Votorantim)/CM Votorantim/Legislativo/2016
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Assinale V, para verdadeiro e F, para falso, na sequência.
 
“De acordo com a Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 154 a União poderá instituir”. (___) mediante lei complementar, impostos não
previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição.
 
(___) na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos,
gradativamente, cessadas as causas de sua criação.
 
(___) 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)  V, V, F.
 b)  V, F, F.
 c)  V, F, V.
 d)  F, V, V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/777648

Questão 20: CRESCER - Ana Tec (CRP PI)/CRP 21 (PI)/Financeiro e Contábil/2016
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode instituir, temporariamente, mediante lei, o seguinte tributo especificado na Constituição Federal de 1988:

 a)  Imposto Residual
 b)  Contribuição Social Residual
 c)  Imposto Extraordinário
 d)  Empréstimo Compulsório
 e)  Nenhuma das anteriores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/831438

Questão 21: FAU UNICENTRO - Adv (CM Ibiporã)/CM Ibiporã/2016
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
De acordo com a disposição constitucional, compete á União instituir impostos sobre:

 a)  Operações de crédito, câmbio, excluído o seguro.
 b)  Exportação para o exterior apenas de produtos nacionalizados e importação de produtos estrangeiros.
 c)  Grandes fortunas, nos termos da lei complementar e produtos industrializados.
 d)  Propriedade territorial rural e urbana.
 e)  Operações de credito relativas á títulos, excluídos os valores mobiliários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/901433

Questão 22: UFMT - An In (Rondonópolis)/Pref Rondonópolis/Controlador Interno/2016
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Sobre matéria de orçamento do Estado e tributação, assinale a afirmativa correta.

 a)  O imposto sobre a propriedade territorial rural será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, desde que não implique redução do imposto ou
qualquer outra forma de renúncia fiscal.

 b)  Caberá à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Municípios.
 c)  Instituição de tributos pela União sobre produtos industrializados não poderá ser seletiva.
 d)  Compete à União a instituição de isenção de tributos que sejam de sua própria competência, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/949489
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Questão 23: FUNRIO - Aud (IF Baiano)/IF Baiano/2016
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Compete à União instituir impostos sobre
 

I - importação de produtos estrangeiros.
 
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.
 
III - renda e proventos de qualquer natureza.
 
IV - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
 
V - produtos industrializados.
 
VI - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
 
VII - propriedade de veículos automotores.
 
VIII - propriedade territorial rural.
 
IX - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
 
X - 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.

 
Com base nas informações citadas, podemos afirmar que a opção correta é

 a) I, II, III, IV, V, VI e VII.
 b) I, II, III, V, VI, VIII e IX.
 c) II, III, IV, V, VI, VII e VIII.
 d) II, IV, VI, VII, VIII, IX e X.
 e) I, II, IV, V, VI, VIII, IX e X.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/975721

Questão 24: FUNDEP - Tec (IFNMG)/IFNMG/Contabilidade/2016
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Analise as afirmativas a seguir sobre os tributos de competência federal, previstos na Constituição Federal de 1988, e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.
 

(    ) O imposto sobre produtos industrializados não incide sobre produtos industrializados destinados ao exterior, é seletivo em função da essencialidade do
produto e é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores.
 
(    ) O Poder Executivo pode, atendidos as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas do imposto sobre renda e proventos de qualquer
natureza e do imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.
 
(    ) O imposto sobre propriedade territorial rural é fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do
imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.
 
(    ) A União tem competência para instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou
valores mobiliários e imobiliários.

 
Assinale a sequência CORRETA.

 a)  V F V F
 b)  F V F V
 c)  V F F V
 d)  F V V F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1004382

Questão 25: IADES - Adv (CRC MG)/CRC MG/2015
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Quanto ao Sistema Tributário Nacional, de acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

 a)  Decreto poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União,
por lei, estabelecer normas de igual objetivo.

 b)  Cabe à lei ordinária dispor a respeito dos conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.
 c)  Lei complementar não poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
 d)  Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente acerca de obrigação, lançamento, crédito, prescrição e

decadência tributários.
 e)  A União, mediante lei ordinária, poderá instituir empréstimos compulsórios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/343475

Questão 26: FUNCERN - Ass I (SEBRAE RN)/SEBRAE RN/Administração/Pessoal, Financas e Auditoria/2015
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal do Brasil de 1988, os seguintes Impostos e Contribuições são de competência da União, EXCETO:

 a)  Contribuição para o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
 b)  FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
 c)  ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
 d)  PIS – Programa de Integração Social

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/848287
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Questão 27: CONSULPAM - Adv (Pref N Olinda)/Pref Nova Olinda/2015
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Ocorre quando determinada entidade política fica com o poder de decretar outros tributos, diferentes dos previstos. É o caso da União, que tem competência para
decretar “outros impostos”, diferentes dos que constam na Constituição. Trata-se de:

 a)  Competência Tributária Residual.
 b)  Competência Tributária Comum.
 c)  Competência Tributária Privativa.
 d)  Competência Tributária Socioeconômica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1035834

Questão 28: FGV - Aud (ALBA)/ALBA/Auditoria/2014
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Na partilha de competências tributárias, existem impostos que somente podem ser instituídos pela União, mas podem ser conferidas ao município a fiscalização e a
cobrança, se assim optar, na forma da lei, desde que não implique a redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.

Nos termos da Constituição Federal, assinale a opção que indica tal tributo.

 a) Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
 b) Imposto sobre as exportações de produtos nacionais.
 c) Imposto sobre a propriedade territorial rural.
 d) Imposto sobre grandes fortunas.
 e) Imposto sobre produtos industrializados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/216836

Questão 29: CONSULPLAN - Ana Trib (Cascavel)/Pref Cascavel/2014
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988, bem como o Código Tributário Nacional dispõem sobre o conceito e a aplicação do princípio da legalidade no âmbito do Direito Tributário.
Tendo em vista o conceito de legalidade para o direito, conclui-se que, no direito tributário, ninguém será obrigado a cumprir um dever tributário que não tenha sido
criado por meio de lei do ente político, observada a respectiva competência. Segundo a legislação pátria, sobre as exceções ao Princípio da Legalidade no Direito
Tributário, é correto afirmar que

 a)  compete ao Legislativo, exclusivamente por meio de Lei Ordinária, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, em especial no que trata de
obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência dos tributos.

 b)  a extinção de tributos da União e a respectiva fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo podem ser constituídas por ato interno do Congresso
Nacional, conforme procedimento administrativo, inclusive por meio de portaria.

 c)  o Decreto Legislativo ou Resolução do Executivo pode estabelecer em quaisquer hipóteses a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, bem como
a atualização da base de cálculo, prescindindo nesses casos de lei específica.

 d)  é facultado ao Poder Executivo, por meio de Decreto Presidencial, alterar as alíquotas sobre os denominados tributos regulatórios do comércio exterior, quais
sejam os Impostos sobre a Importação, Exportação, Produtos Industrializados e Operações Financeiras.

 e)  a instituição ou majoração de tributos de competência da União deve ser estabelecida sempre em sede de lei complementar, não havendo no direito pátrio
nenhuma espécie de tributo que possa estar previsto, instituído ou majorado em sede de medida provisória.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/244329

Questão 30: FCC - PJ (MPE PA)/MPE PA/2014
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
A Lei Federal nº 11.250, de 2.005, prevê que a União poderá celebrar convênios com o Distrito Federal e os Municípios que assim optarem, visando a delegar as
atribuições de fiscalização e cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Referida previsão legislativa é

 a) incompatível com a Constituição da República, por se tratar de imposto de competência estadual.
 b) compatível com a Constituição da República, apenas no que se refere aos Municípios, mas não ao Distrito Federal.
 c) compatível com a Constituição da República, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.
 d) incompatível com a Constituição da República, que exige lei complementar para a delegação de atribuições em questão.
 e) compatível com a Constituição da República, apenas no que se refere à delegação da atribuição de fiscalização, mas não da de cobrança.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/255151

Questão 31: FEPESE - ACP (MP TCE-SC)/TCE-SC/Economia/2014
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Quanto à competência constitucional de instituir impostos, é correto afirmar:

 a)  Competem à União os impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza, competem aos Estados e ao Distrito Federal os impostos sobre a propriedade de
veículos automotores e competem aos Municípios os impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana.

 b)  Competem à União os impostos sobre os produtos industrializados, competem aos Estados e ao Distrito Federal os impostos sobre a importação de produtos
estrangeiros e competem aos Municípios os impostos sobre as operações relativas à circulação de mercadorias.

 c)  Competem à União os impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza, competem aos Estados e ao Distrito Federal os impostos sobre a importação de
produtos estrangeiros e competem aos Municípios os impostos sobre a propriedade de veículos automotores.

 d)  Competem à União os impostos sobre as operações relativas à circulação de mercadorias, competem aos Estados e ao Distrito Federal os impostos sobre a
importação de produtos estrangeiros e competem aos Municípios os impostos sobre a propriedade territorial rural.

 e)  Competem à União os impostos sobre as operações relativas à circulação de mercadorias, competem aos Estados e ao Distrito Federal os impostos a propriedade
predial e territorial urbana e competem aos Municípios os impostos sobre operações de crédito, câmbio e seguro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/266486

Questão 32: CESGRANRIO - Prof (LIQUIGÁS)/LIQUIGÁS/Júnior/Ciências Contábeis/2014
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Na organização constitucional das competências tributárias, existem tributos exclusivos da União.
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Nessa categoria, encontra-se a(o)

 a) contribuição social
 b) taxa sobre serviços de água
 c) contribuição de iluminação pública
 d) imposto sobre doações
 e) imposto sobre serviços

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/276242

Questão 33: CEC - Proc Mun (Piraquara)/Pref Piraquara/2014
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
As competências tributárias são elencadas taxativamente na Constituição Federal, atribuindo a cada ente federativo a prerrogativa de instituir tributos. Com relação aos
impostos, estão dispostos nos artigos 153 e seguintes da Constituição. A esse respeito, é correto afirmar:

 a)  O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) será progressivo, em função da essencialidade do produto e não cumulativo, compensando-se o que for devido
em cada operação com o montante cobrado nas anteriores.

 b)  A União poderá instituir, mediante Lei Ordinária, impostos não previstos expressamente na Constituição, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato
gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição.

 c)  O Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da
lei.

 d)  São impostos de competência dos Municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana; transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; serviços
de qualquer natureza, sem restrição.

 e)  O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
será cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas
anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/561542

Questão 34: FAUEL - Adv (CM Mamborê)/CM Mamborê/2014
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
São impostos de competência da União, EXCETO:

 a)  Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
 b)  Imposto sobre propriedade de veículos automotores.
 c)  Imposto sobre Produtos Industrializados.
 d)  Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/955839

Questão 35: ESAF - AFC (STN)/STN/Tecnologia da Informação/Gestão em Infraestrutura de Tecnologia da Informação/2013
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Como reflexo da modelagem federativa implementada no Estado Brasileiro, a Constituição Federal de 1988 outorgou à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios competência para instituição de específicos impostos. Feito este breve relato, e afastando a excepcional possibilidade de a União instituir impostos de
competência originária de Estados e Municípios no caso de Territórios Federais, compete à União a instituição do seguinte imposto:

 a) imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias.
 b) imposto sobre a propriedade de veículos automotores.
 c) imposto sobre produtos industrializados.
 d) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.
 e) imposto sobre serviços de qualquer natureza.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/97517

Questão 36: CETRO - TRVS (ANVISA)/ANVISA/Área 1/2013
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Sobre a tributação e orçamento público, assinale a alternativa correta.

 a) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 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, calculadas com base na renda auferida pelo serviço fiscalizado.

 b) A União poderá instituir, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais
serão suprimidos automaticamente após a celebração do acordo de paz que ponha fim às hostilidades.

 c) Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos que serão devidos em
relação aos bens imóveis, títulos e créditos, ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal.

 d) O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique
redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.

 e) Pertence à União o produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer
título, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/158401

Questão 37: INCAB (ex-FUNCAB) - Ana (RBTRANS)/Pref RB/Jurídico/2013
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, a chamada imunidade recíproca:

 a) não se estende às autarquias, por serem pessoas jurídicas de direito público interno.
 b) se estende às autarquias tão somente no que diz respeito aos impostos referentes ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais

ou às dela decorrentes.
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 c) aplica-se integralmente no tocante aos impostos referentes ao patrimônio, à renda e aos serviços prestados pelas autarquias, mas não se aplica às taxas e
contribuições de melhoria.

 d) aplica-se integralmente no que se refere aos impostos, taxas e contribuições de melhoria referentes ao patrimônio, à renda e aos serviços prestados pelas
autarquias, mas não se aplica às taxas e contribuições de melhoria.

 e) estende-se integralmente às autarquias, quanto a todos os impostos, taxas e contribuições de melhoria por elas devidos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/306105

Questão 38: PUC PR - AECE (TCE-MS)/TCE-MS/2013
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Em relação à competência residual no campo tributário, é CORRETO afirmar que ela poderá ser exercida

 a)  apenas pela União Federal.
 b)  pela União Federal e pelos municípios.
 c)  pela União Federal e pelo Estado-membro, por decorrência da adoção de um modelo federativo de cooperação.
 d)  apenas pelo Estado-membro, porque, em face do art. 25, § 1º, da Constituição Federal, reserva-se aos Estados todas as competências que não lhe sejam

vedadas.
 e) pela União Federal, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, porque se trata de competência concorrente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/508779

Questão 39: INTEGRI BRASIL - Ag (Pref Caconde)/Pref Caconde/Fiscalização/2013
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
O Artigo 153 da Constituição da República Federativa do Brasil afirma que compete                                instituir impostos sobre:
 

I-importação de produtos estrangeiros;
 
II-exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
 
III-renda e proventos de qualquer natureza;
 
IV-produtos industrializados;
 
V-operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
 
VI-propriedade territorial rural;
 
VII-grandes fortunas, nos termos de lei complementar.

 

 a)  à União.
 b)  aos Estados.
 c)  aos Municípios.
 d)  aos Estados e Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1076640

Questão 40: VUNESP - Fisc PEU (Pref SJC)/Pref SJC/Engenharia Civil/2012
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Conforme a Constituição Federal, Título VI – Da Tributação e do Orçamento –, compete à União instituir impostos sobre:

I. importação de produtos estrangeiros;
II. exportação, para o exterior, de produtos nacionalizados;
III. renda e proventos de qualquer natureza;
IV. produtos industrializados;
V. operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;

Está correto o contido em

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/249820

Questão 41: UPA - FOT (Pref Caririaçu)/Pref Caririaçu/2012
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Nos termos do artigo 153 da Constituição Federal de 1988, a instituição do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é de responsabilidade da União. Sobre o IPI é
correto afirmar que ele:

 a) Incidirá sobre todo e qualquer produto industrializado, inclusive aqueles destinados ao exterior.
 b)  Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao consumo interno.
 c)  Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior.
 d)  Incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior, de forma diferenciada.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/879024

Questão 42: FAFIPA - Adv (CM Paranacity)/CM Paranacity/2012
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Analise as afirmativas a seguir elencadas e assinale a alternativa CORRETA. Compete à União instituir impostos sobre:
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I. Propriedade Predial e Territorial Urbana.
 
II. Importação de Produtos Estrangeiros.
 
III. Renda e Proventos de qualquer natureza.
 
IV. Produtos Industrializados.
 
V. Propriedade Territorial Rural.

 

 a)  Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
 b)  Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
 c)  Apenas as afirmativas I e V estão corretas.
 d)  Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
 e)  Todas as alternativas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/926948

Questão 43: GSA - Proc (IPRED)/IPRED/2012
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
De acordo com o artigo 153, I da Constituição Federal, instituir imposto sobre a importação de produtos estrangeiros compete:

 a)  aos Estados.
 b)  aos Ministros do STF.
 c)  à União.
 d)  ao Presidente da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1123061

Questão 44: CPSI (UFPEL) - Cont (UFPEL)/UFPEL/2011
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Nas assertivas abaixo aquela que contém somente impostos de competência da União é:

 a)  Imposto sobre a renda e Imposto sobre operações financeiras.
 b)  Imposto sobre importações e Imposto sobre circulação de mercadorias.
 c)  Imposto sobre exportações e Imposto sobre propriedade de veículos automotor.
 d)  Imposto sobre propriedade territorial urbana e Imposto sobre grandes fortunas.
 e)  Imposto sobre serviços e Imposto sobre circulação de mercadorias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/887960

Questão 45: ESAF - FR (Pref RJ)/Pref RJ/2010
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)

Sobre os tributos de competência da União, é incorreto afirmar que:

 a) relativamente ao imposto sobre produtos industrializados, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em decreto, alterar as
respectivas alíquotas.

 b) o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios de generalidade, universalidade e progressividade, na forma da lei.
 c) o imposto sobre propriedade territorial rural não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro

imóvel.
 d) compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico.
 e) compete à União instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário próprio a eles.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/39326

Questão 46: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2010
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Julgue o item seguinte, que versa sobre as competências dos entes federativos no Estado brasileiro.

A CF atribui à União a competência tributária residual, permitindo-lhe instituir, mediante lei ordinária específica, outros impostos além dos arrolados em sua esfera de
competência, desde que esses impostos não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos arrolados na CF e sejam não cumulativos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/43476

Questão 47: CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2010
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Suponha que o governo federal pretenda criar novo imposto. Acerca dessa situação, dos impostos da União, dos estados, dos municípios e da repartição das receitas
tributárias, julgue o item a seguir.

Considerando-se que o referido imposto seja criado, 20% do produto da arrecadação devem, necessariamente, ser destinados aos estados-membros e ao Distrito
Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/89401
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Questão 48: CEPERJ - EPPGG SEPLAG RJ/SEPLAG RJ/2010
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
No que diz respeito à competência tributária, a Constituição Federal/88 concedeu:

 a) somente à União, a chamada competência residual no campo dos impostos, que se traduz na possibilidade de criação, mediante lei complementar, de impostos
não previstos no texto constitucional

 b) à União, Estados e Municípios, a chamada competência remanescente, que se traduz na possibilidade de criação, mediante lei complementar, de impostos não
previstos no texto constitucional e que não sejam cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios uns dos outros

 c) somente à União, a chamada competência remanescente legislativa, que retira dos Estados e Municípios a possibilidade de legislarem sobre matéria tributária não
prevista expressamente no texto constitucional

 d) à União, aos Estados e aos Municípios, a competência para instituir impostos extraordinários, obrigatoriamente temporários, observadas as situações de urgência e
de necessidade de arrecadação imediata, no âmbito de cada ente federativo

 e) somente à União, a competência para instituir impostos extraordinários, obrigatoriamente temporários, observadas, contudo, as anterioridades anual e
nonagesimal previstas no texto constitucional

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/98996

Questão 49: CONSULTEC - Conc (TJ BA)/TJ BA/2010
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
São impostos da competência da União e dos municípios, respectivamente,

 a) o imposto sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos e o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
 b) o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.
 c) o imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou

acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.
 d) o imposto sobre importação de produtos estrangeiros e o imposto sobre a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e

intermunicipal e de comunicação.
 e) o imposto sobre o valor agregado e o imposto sobre propriedade territorial rural.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/430293

Questão 50: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Obras Públicas/2009
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)

Quanto à organização do Estado brasileiro, julgue o item seguinte.

No âmbito da organização federativa do Brasil, a competência material residual é sempre de competência dos estados.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/5779

Questão 51: FCC - Ana (MPE SE)/MPE SE/Direito/2009
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Ao dispor sobre as limitações ao poder de tributar, estabelece a Constituição da República que é vedado aos entes da Federação

 a)  instituir isenções de tributos da competência uns dos outros, ressalvada a hipótese de a União instituir isenção de tributos estaduais, com vistas a promover o
equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país.

 b)  cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, exceto para casos expressamente
referidos na Constituição, como o do imposto sobre produtos industrializados.

 c)  cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, o que não se aplica, no entanto, em alguns casos,
como o do imposto sobre a renda ou proventos de qualquer natureza.

 d)  instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, admitida apenas distinção em razão de ocupação profissional ou
função por eles exercida, conforme denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.

 e)  instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, estendendo-se esta vedação às autarquias e às fundações instituídas ou mantidas pelo
poder público, no que se refere a patrimônio, renda e serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou delas decorrentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/189253

Questão 52: FUNDEP - JE TJMG/TJ MG/2009
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Nas proposições abaixo, marque “V” para as verdadeiras e “F” para as falsas, assinalando a alternativa CORRETA.

1. Às contribuições sociais mencionadas no art. 149 e seu § 1º da CF, se aplica o princípio da anterioridade especial ou nonagesimal.

2. Ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI (art. 153, IV, da CF) não se aplica o princípio da anterioridade.

3. A imunidade tributária se aplica ao patrimônio, renda ou serviços das sociedades de economia mista.

4. A imunidade tributária não se aplica às entidades sindicais dos trabalhadores.

 a)  V, V, F, F.
 b)  F, V, F, V.
 c)  F, V, V, F.
 d)  F, F, V, V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/525659

Questão 53: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria Governamental/2008
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
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            Um deputado estadual de Sergipe, insatisfeito com os recursos que o estado vinha recebendo da União, resolveu apresentar um projeto de lei estadual criando
um novo imposto, incidente sobre a exploração da atividade de lavra de petróleo nesse estado por empresas privadas e estatais.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

O mencionado imposto deveria ser criado por meio de lei complementar estadual, já que é um imposto não arrolado expressamente na CF.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/2197

Questão 54: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria Governamental/2008
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
            Um deputado estadual de Sergipe, insatisfeito com os recursos que o estado vinha recebendo da União, resolveu apresentar um projeto de lei estadual criando
um novo imposto, incidente sobre a exploração da atividade de lavra de petróleo nesse estado por empresas privadas e estatais.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

A matéria tratada no referido projeto de lei estadual poderia ser objeto de medida provisória, mesmo que a constituição do estado do Sergipe não contemplasse essa
modalidade de ato normativo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/2199

Questão 55: FCC - ATCE (TCE-AM)/TCE-AM/Tecnologia da Informação/2008
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
A vedação constitucional de cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que publicada a lei que os criou ou instituiu NÃO se aplica ao imposto sobre

 a)  propriedade de veículos automotores.
 b)  renda e proventos de qualquer natureza.
 c)  transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos.
 d)   produtos industrializados.
 e)  propriedade predial e territorial urbana.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/290623

Questão 56: IESES - JE TJMA/TJ MA/2008
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a única alternativa correta:

 a)  As taxas poderão ter base de cálculo própria de impostos.
 b)  Sempre que possível, os tributos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,

especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.

 c)  A União, mediante lei ordinária, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra
externa ou sua iminência.

 d)  A União poderá instituir na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais
serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/560859

Questão 57: INSTITUTO OPET - Ana (CM Curitiba)/CM Curitiba/Legislativo/2007
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta:

 a)  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem, concorrentemente, instituir, apenas mediante lei complementar, impostos extraordinários cujos
fatos geradores e bases de cálculo sejam diversos daqueles já previstos na Constituição Federal.

 b)  Somente a União pode instituir, mediante lei ordinária, impostos extraordinários cujos fatos geradores e bases de cálculo sejam diversos daqueles já previstos na
Constituição Federal.

 c)  Somente a União pode instituir, mediante lei complementar, impostos extraordinários cujos fatos geradores e bases de cálculo sejam diversos daqueles já
previstos na Constituição Federal.

 d)  Somente a União pode instituir, mediante lei ordinária, outras fontes destinadas a garantir a manutenção da seguridade social.
 e)  as contribuições são instituídas por lei ordinária e devem ser repartidas entre União, Estados e Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1059612

Questão 58: ESAF - ERSPE (ANEEL)/ANEEL/Área 2/2006
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
A Constituição Federal consagrou o princípio do federalismo, delimitando e dividindo entre os entes políticos o poder de tributar, garantindo dessa forma o equilíbrio entre
a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Diante de tal afirmação, marque sim ou não às seguintes afirmações; assinale, então, a opção que corresponda às
respostas marcadas.

( ) Podem as pessoas políticas ampliar suas competências tributárias sem emenda constitucional?

( ) As competências conferidas pela Constituição Federal a determinado ente federativo implicam interdição, negação desse mesmo poder a outro ente federativo?

( ) O ente federativo pode deixar de exercitar sua competência tributária, optando por não instituir tributo de sua competência?

 a)  Não, sim, sim.
 b)  Sim, não, não.
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 c)  Sim, não, sim.
 d)  Não, não, sim.
 e)  Sim, sim, não.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/149662

Questão 59: CEBRASPE (CESPE) - DP CE/DPE CE/2006
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Acerca dos princípios gerais do Sistema Tributário Nacional e das limitações ao poder de tributar, julgue o próximo item.
 
Segundo os princípios tributários constitucionais, a competência para estabelecer alíquota para o imposto de renda retido na fonte de servidores de um estado da
Federação é do próprio estado.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/185192

Questão 60: FCC - Aud (TCE-CE)/TCE-CE/2006
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
A imunidade tributária, dentre outras hipóteses, ocorre na instituição de

 a) quaisquer contribuições sobre os serviços das instituições de assistência social, sem fins lucrativos.
 b) taxas e preços públicos incidentes sobre os templos de qualquer culto.
 c) quaisquer tributos sobre a renda das pessoas jurídicas de direito público.
 d) impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.
 e) taxas, de qualquer natureza, sobre o patrimônio ou serviços das entidades sindicais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/260826

Questão 61: Com. Exam. (MPE MS) - PJ (MPE MS)/MPE MS/2006
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
 A Emenda Constitucional n°. 42, que também alterou o art. 153 do Sistema Tributário Constitucional, possibilitou, no inc. III do § 4° do mesmo artigo, que os Municípios
façam a opção por fiscalizar e cobrar o imposto de competência da União incidente sobre a propriedade territorial rural. Sobre o assunto, é INCORRETO dizer que: 

 a)  Ainda que os Municípios façam a opção referida, a competência tributária da União sobre o ITR mantém-se integralmente, não sendo transferida para a esfera
municipal;

 b)  Da opção feita pelos Municípios não poderá ocorrer a redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal;
 c)  Considerando que o art. 158, II da Constituição Federal estabelece que, na hipótese da opção assinalada no inc. III do § 4° do art. 153, o produto da arrecadação

pertencerá integralmente ao Município, a competência tributária do ITR passará para a esfera municipal;
 d)  O imposto, ainda que arrecadado pelo Município, continuará sendo progressivo e com alíquota fixada para desestimular a manutenção da propriedade

improdutiva. 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/537409

Questão 62: DECEx - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx/Direito/2006
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
É da competência da União, exceto a instituição de:

 a)  imposto sobre importação de produtos estrangeiros.
 b)  imposto sobre propriedade territorial rural.
 c)  imposto sobre prestações de serviços de transporte interestadual cujas operações se iniciem no exterior.
 d)  imposto sobre grandes fortunas.
 e)  contribuições sociais de interesse das categorias profissionais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1318554

Questão 63: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Tecnologia da Informação/2004
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Analise as assertivas a seguir, relativas aos princípios fundamentais e aos princípios constitucionais da Constituição Federal de 1988 (CF/88), e marque com V as
verdadeiras e com F as falsas; em seguida, marque a opção correta.

( ) Segundo a melhor doutrina, os princípios constitucionais positivos se dividem em princípios político- constitucionais e princípios jurídico-constitucionais, sendo
estes últimos também denominados como princípios constitucionais fundamentais.

( ) A possibilidade de intervenção da União nos Estados onde não ocorra a prestação de contas da administração pública, direta e indireta, é uma exceção ao
princípio federativo que tem por objetivo a defesa do princípio republicano.

( ) Na competência legislativa concorrente, em face de omissão legislativa da União, prevê a CF/88 a competência legislativa plena de Estados e Distrito Federal.

( ) A autonomia financeira dos municípios, reconhecida em razão do princípio federativo, adotado pela CF/88, implica a existência de autonomia para a instituição
de seus tributos e gestão de suas rendas.

( ) A possibilidade de a União instituir, mediante lei complementar, imposto não previsto expressamente como sendo um imposto de competência da União, desde
que seja não-cumulativo e não tenha fato gerador ou base de cálculo próprios de outros impostos discriminados na CF/88, constitui uma competência legislativa
residual.

 a) F, F, V, V, V
 b) V, V, F, F, V
 c) F, V, V, V, V
 d) V, F, F, V, F
 e) F, F, V, V, F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/12173
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Questão 64: CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2004
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)

Com relação à defesa do Estado e das instituições democráticas e à ordem social, julgue o item subseqüente.

A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União para os estados é considerada como receita da União para fins de cálculo do valor mínimo da receita
resultante de impostos a ser aplicado, pela União, na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/37708

Questão 65: CEBRASPE (CESPE) - Proc (AGU)/AGU/2004
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Em relação ao Estado federal e à Federação brasileira, julgue o item seguinte.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em favor da União, em matéria tributária, uma competência legislativa residual.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/60537

Questão 66: FJPF - AJ TRT1/TRT 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é facultado à União instituir impostos sobre:

 a)  serviços das empresas públicas
 b)  serviços dos estabelecimentos de ensino
 c)  patrimônio das sociedades de economia mista
 d)  renda das concessionárias de serviços públicos
 e)  renda das entidades sindicais dos trabalhadores

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/625624

Questão 67: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Partidário/2002
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Acerca do direito constitucional tributário, julgue o item abaixo.

A instituição do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR) deve ser feita mediante lei ordinária federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/15529

Questão 68: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Partidário/2002
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)

Acerca do direito constitucional tributário, julgue o item abaixo.

Seria inconstitucional lei ordinária federal que reduzisse o imposto de renda incidente sobre a remuneração dos servidores públicos civis da União sem estender esse
mesmo benefício aos servidores civis dos estados e dos municípios.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/15532

Questão 69: CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2002
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)

Julgue o item abaixo, segundo a Constituição da República.

Se um fazendeiro possuir como propriedade imóvel apenas uma pequena propriedade rural no estado de Alagoas, onde vive com sua esposa e seus oito filhos, ele não
precisará pagar o imposto sobre propriedade territorial rural (ITR).

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/38081

Questão 70: CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2002
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)

Julgue o item abaixo, segundo a Constituição da República.

Para promover o equilíbrio econômico e reduzir as desigualdades sociais dos estados-membros, é permitido à União instituir impostos de forma não-uniforme no território
nacional.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/38082

Questão 71: CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2002
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)

Julgue o item abaixo, segundo a Constituição da República.

A generalidade, a universalidade e a progressividade são critérios de informação do imposto de renda.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/38083

Questão 72: CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2002
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)

Julgue o item abaixo, segundo a Constituição da República.

A competência de instituição de imposto de exportação de produto agrícola produzido na cidade de Maceió é do estado de Alagoas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/38085

Questão 73: CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2002
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)

Julgue o item abaixo, relativo à Constituição da República.

As alíquotas fixadas para o imposto sobre propriedade territorial rural (ITR) devem ser direcionadas para desestimular a manutenção de propriedades improdutivas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/38503

Questão 74: CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2002
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)

Julgue o item abaixo, relativo à Constituição da República.

Em caso de guerra externa, a União poderá instituir empréstimos compulsórios, bem como impostos extraordinários.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/38504

Questão 75: ESAF - AFRE PA/SEFA PA/Informática/2002
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Assinale a opção correta. 

 a) Uma vez que o produto da arrecadação do imposto de renda na fonte de servidores públicos estaduais pertence ao Estado-membro, este pode conceder isenção
desse imposto aos seus servidores. 

 b) O imposto de importação de produtos estrangeiros e o de propriedade territorial rural não estão sujeitos ao princípio da anterioridade. 
 c) A União não pode instituir tributo que não esteja expressamente previsto e especificado na Constituição Federal. 
 d) Por meio de lei complementar, a União pode conceder isenção de imposto da competência dos Estados-membros e dos Municípios. 
 e) O Estado-membro pode instituir imposto sobre operações relativas a energia elétrica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/45720

Questão 76: ESAF - ATE (SEFAZ PI)/SEFAZ PI/2001
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
Assinale a opção em que todos os impostos que nela aparecem estão dispensados da observância do princípio da anterioridade.

 a) Imposto sobre grandes fortunas e imposto de importação de produtos estrangeiros.
 b) Imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
 c) Imposto territorial rural e imposto sobre grandes fortunas.
 d) Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e

imposto sobre serviços de qualquer natureza.
 e) Imposto sobre transmissão causa mortis de quaisquer bens ou direitos e imposto de transmissão inter vivos, por ato oneroso, de bens imóveis.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/218566

Questão 77: ESAF - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/2000
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)
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Assinale a opção correta.

 a) O princípio da legalidade tributária é incompatível com a majoração de tributos por meio de medida provisória.
 b) A fim de dar execução a política de incentivo fiscal, a União pode instituir isenção de tributo da competência dos Estados, do

Distrito Federal ou dos Municípios.
 c) Nenhum tributo da competência da União pode ser cobrado no mesmo exercício em que instituído.
 d) Somente lei complementar pode instituir ou majorar contribuição previdenciária.
 e) Além dos impostos que a Constituição Federal expressamente prevê que a União pode instituir, outros mais podem ser por ela instituídos, desde que isto se faça

por meio de lei complementar, que os novos impostos sejam não-cumulativos e que não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos impostos já discriminados
pelo constituinte.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/4676

Questão 78: ESAF - ATRFB/SRFB/2000
Assunto: Dos impostos da União (arts. 153 e 154 da CF/1988)

A Competência financeira e monetária da União compreende:

 a) legislar sobre qualquer tema de direito financeiro
 b) emitir moeda e legislar sobre sistema financeiro e monetário, além de administrar reservas cambiais e fiscalizar as operações de política social e previdência

pública. Na matéria é ainda competente a União para, mediante lei complementar, instituir outros tributos e taxas, desde que respeitem o princípio da seletividade
 c) instituir os impostos, taxas e contribuição de melhoria, no âmbito de sua competência; bem assim, mediante lei ordinária, outros tributos, além dos discriminados

na Constituição, desde que não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição
 d) instituir moeda e legislar sobre sistema monetário, bem como, no âmbito de sua competência, mediante lei complementar, instituir outros impostos além dos já

previstos na Constituição, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição
 e) instituir os impostos e contribuições de melhoria, no âmbito de sua competência, bem assim, mediante lei complementar, outros impostos, além dos discriminados

na Constituição, desde que não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/10461



29/09/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19354019/imprimir 16/16

Gabarito
1) C  2) C  3) B  4) D  5) B  6) B  7) A
8) E  9) C  10) D  11) Anulada  12) A  13) C  14) B
15) A  16) D  17) B  18) E  19) A  20) C  21) C
22) A  23) B  24) A  25) D  26) C  27) A  28) C
29) D  30) C  31) A  32) A  33) C  34) B  35) C
36) D  37) B  38) A  39) A  40) C  41) C  42) D
43) C  44) A  45) A  46) Errado  47) Certo  48) A  49) C
50) Errado  51) E  52) A  53) Errado  54) Errado  55) D  56) D
57) C  58) A  59) Errado  60) D  61) C  62) C  63) C
64) Errado  65) Certo  66) D  67) Certo  68) Certo  69) Certo  70) Errado
71) Certo  72) Errado  73) Certo  74) Certo  75) Anulada  76) B  77) E
78) D


