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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JCsr )

Direito Constitucional

Questão 1: FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Legislativa/Técnico Legislativo/2020
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Em meio a reformas visando ampliar suas receitas, determinado Estado da federação cogita promover mudanças na legislação que disciplina a incidência e cobrança do
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação sobre bens e direitos (ITCMD), para o fim de estabelecer em lei que:
 

I. sua alíquota deverá ser sempre equivalente à alíquota máxima fixada pelo Senado Federal, variando em conformidade com esta; e
 
II. competirá ao Estado, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, nele situados, ou se nele ocorrer o processamento do inventário ou arrolamento,
independentemente da situação dos bens.

 
Considerada a disciplina constitucional em matéria tributária,

 a)  ambas medidas serão compatíveis com a Constituição Federal, desde que aprovadas mediante lei complementar.
 b)  apenas a medida atinente à fixação da alíquota do ITCMD é incompatível com a Constituição Federal, por permitir que ocorra aumento de tributo sem lei

específica que o estabeleça, ademais de o Senado não possuir competência para fixação de sua alíquota máxima.
 c)  apenas a medida atinente à competência para o ITCMD relativamente a bens imóveis e respectivos direitos é incompatível com a Constituição Federal, na hipótese

em que no Estado se der o processamento do inventário ou arrolamento, independentemente da situação dos bens.
 d)  a medida atinente à fixação da alíquota do ITCMD é incompatível com a Constituição Federal, por não possuir o Senado competência para fixação de sua alíquota

máxima; e a medida atinente à competência para o ITCMD relativamente a bens imóveis e respectivos direitos é incompatível com a Constituição Federal, apenas nos
casos em que os bens estiverem situados no Estado.

 e)  a medida atinente à fixação da alíquota do ITCMD é incompatível com a Constituição Federal, por permitir que ocorra aumento de tributo sem lei específica que o
estabeleça; e a medida atinente à competência para o ITCMD relativamente a bens imóveis e respectivos direitos é incompatível com a Constituição Federal, apenas na
hipótese em que no Estado se der o processamento do inventário ou arrolamento, independentemente da situação dos bens.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1239118

Questão 2: FUNDEP - Adv (Pref Ervália)/Pref Ervália/2019
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Baseando-se no estudo da tributação e orçamento a partir da disciplina trazida na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar:

 a)  O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, de competência da União, será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a
concentração de renda e a manutenção de propriedades que não cumpram a função social.

 b)  O imposto sobre transmissão causa mortis e doação, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem ou ao Distrito
Federal, e, relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento ou tiver domicílio o doador ou ao Distrito
Federal.

 c)  O imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro será seletivo, em função da essencialidade do produto, não cumulativo, compensando-se o que for devido
em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, e terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, na forma da
lei.

 d)  A União poderá instituir, mediante lei ordinária, impostos não previstos na Constituição Federal, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou
base de cálculo próprios dos já discriminados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/881080

Questão 3: COPEVE UFMG - Tec (UFMG)/UFMG/Contabilidade/2019
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Considere as afirmações sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação:
 

I. É de competência dos Estados e do Distrito Federal.
 
II. Deverá ser não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação.
 
III. Deverá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços.
 
IV. É facultado à Câmara dos Deputados estabelecer suas alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de
Estados.

 
Com base no exposto no Artigo 155 da Constituição Federal, está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/910091

Questão 4: CEBRASPE (CESPE) - Proc (Campo Grande)/Pref Campo Grande/2019
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Com relação à organização do Estado e às funções essenciais à justiça, julgue o item subsecutivo.
 
Situação hipotética: Maria, proprietária de um apartamento em Natal – RN e de um automóvel emplacado em Porto Alegre – RS, faleceu em Belo Horizonte – MG, e
seu inventário foi feito no estado de Goiás.
 
Assertiva: O imposto sobre transmissão causa mortis  e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD) referente ao apartamento e o ITCMD referente ao automóvel
serão recolhidos, respectivamente, pelo estado de Goiás e pelo estado do Rio Grande do Sul.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/955657

Questão 5: FCC - Proc (SANASA)/SANASA/Jurídico/2019
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Suponha que o Estado de São Paulo pretenda implementar um programa de incentivo a indústrias de determinado setor produtivo, prevendo, entre outras medidas,
isenção da cobrança de ICMS, durante 5 anos, condicionada à realização de novos investimentos no Estado e geração de um determinado número de postos de trabalho.
Alguns Municípios paulistas, contudo, insurgiram-se contra a medida, alegando potencial perda de receita tributária. De acordo com o regramento estabelecido na
Constituição Federal de 1988, tal alegação

 a) é descabida, pois se trata de imposto de competência de outro ente federado, ao qual é destinada a integralidade da arrecadação, ficando a cargo deste,
observada a legislação de regência, decidir acerca da concessão de isenções e outros benefícios fiscais.

 b) decorre da potencial perda da receita proveniente da participação dos Municípios no produto da arrecadação de ICMS, porém não impede a concessão do
benefício pelo Estado, desde que o mesmo tenha sido aprovado por deliberação unânime dos Estados e do Distrito Federal, nos termos previstos em lei complementar
que regula a matéria.

 c) não procede, eis que, na hipótese de isenção ou redução de alíquotas, não ocorre redução do montante originalmente estimado para destinação aos Municípios em
função da participação no produto da arrecadação de ICMS, devendo o Estado arcar com o valor correspondente mediante compensação com outras receitas.

 d) é procedente, pois a isenção gerará prejuízo aos Municípios que participam da repartição do produto da arrecadação de ICMS, no percentual mínimo de 25%,
sendo, ademais, vedada a concessão de isenção por período superior ao do mandato do Governador.

 e) decorre do fato de que isenções ou benefícios envolvendo ICMS aplicam-se, automaticamente, a impostos de competência dos Municípios, nos termos da lei
complementar instituidora, razão pela qual estes também precisam aprovar o benefício.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/989666

Questão 6: CEBRASPE (CESPE) - ACP (TCE-PB)/TCE-PB/Demais Áreas/2018
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
A instituição da alíquota do imposto devido em decorrência da realização de uma doação de bem imóvel mediante negócio realizado entre pessoas residentes no Brasil
compete

 a) ao estado e ao município ou ao DF.
 b)  à União e ao estado ou ao DF.
 c)  à União.
 d)  ao município de localização do imóvel.
 e)  ao estado ou ao DF, a depender da localização do imóvel.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/582833

Questão 7: FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2018
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, a instituição do imposto de transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens e direitos compete aos Estados e ao Distrito
Federal, 

 a)  salvo quando incidente sobre a transmissão causa mortis de direitos. 
 b)  em qualquer hipótese. 
 c)  salvo quando incidente sobre a doação de bem imóvel situado em área urbana. 
 d)  salvo quando incidente sobre a doação de bem imóvel situado em área rural. 
 e)  salvo quando incidente sobre a transmissão causa mortis de bem imóvel situado em área rural. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/606923

Questão 8: VUNESP - Proc (FAPESP)/FAPESP/2018
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
A respeito dos impostos estaduais, é correto afirmar que

 a)  o imposto sobre transmissão causa mortis de bens móveis e imóveis e de quaisquer bens e direitos é da competência do Estado onde tiver domicílio o doador.
 b)  o ICMS será não cumulativo e é vedado ao poder público estabelecer distinção para fins de tributação em função da essencialidade das mercadorias e dos

serviços.
 c)  o Congresso Nacional deverá estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas do ICMS, mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela

maioria absoluta de seus membros.
 d)  é uma hipótese de incidência do ICMS a entrada de bem importado do exterior por pessoa física, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, cabendo

este ao Estado onde estiver situado o domicílio do destinatário do bem.
 e)  o ICMS incidirá sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica,

assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/639503

Questão 9: NUCEPE UESPI - Del Pol (PC PI)/PC PI/2018
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

 a)  transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
 b)  propriedade territorial rural;
 c)  renda e proventos de qualquer natureza;
 d)  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;
 e)  propriedade predial e territorial urbana.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/656357

Questão 10: CESGRANRIO - Prof (LIQUIGÁS)/LIQUIGÁS/Júnior/Ciências Contábeis/2018
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Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, o ICMS não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes e acarretará, quanto
ao crédito relativo às operações anteriores, sua

 a)  capitalização
 b)  transmissão
 c)  anulação
 d)  inserção
 e)  retenção

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/668385

Questão 11: FCC - Con Leg (CL DF)/CL DF/Tributação/2018
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Por expressa previsão do caput  do art. 32 da Constituição Federal, o Distrito Federal não é dividido em Municípios. Não obstante isso, seu art. 147 estabelece que “ao
Distrito Federal cabem os impostos Municipais”. Dessa maneira, e considerando as normas relativas ao Sistema Tributário do Distrito Federal, estatuídas na Lei Orgânica
do Distrito Federal,

 a)  pode o Distrito Federal instituir o ITR, mas não pode fiscalizá-lo nem cobrá-lo, mesmo que queira fazê-lo, pois o Distrito Federal não é dividido em Municípios e
esta é uma prerrogativa do Município.

 b)  pode o Distrito Federal fiscalizar e cobrar o ITR, desde que opte por fazê-lo, na forma da lei, e desde que isso não implique redução do imposto ou qualquer outra
forma de renúncia fiscal.

 c)  pode o Distrito Federal instituir, fiscalizar e cobrar o ITR, desde que ele opte por fazê-lo, na forma da lei, e desde que não implique redução do imposto ou
qualquer outra forma de renúncia fiscal.

 d)  não pode o Distrito Federal fiscalizar e cobrar o ITR, mesmo que queira optar por fazê-lo, na forma da lei, pois o exercício desta é uma prerrogativa exclusiva do
ente municipal, mas o Distrito Federal não é Município, nem é dividido em Municípios.

 e)  pode o Distrito Federal instituir e cobrar o ITR, desde que ele opte por fazê-lo, na forma da lei, e desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra
forma de renúncia fiscal, mas não pode fiscalizá-lo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/684707

Questão 12: FCC - AFRE SC/SEF SC/Gestão Tributária/2018
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
O Governador de determinado Estado encaminhou à Assembleia Legislativa projeto de Lei dispondo, entre outros temas, sobre a majoração da alíquota do Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O projeto foi aprovado com emenda parlamentar que reduziu a alíquota do IPVA nele prevista originariamente, cujo valor
permaneceu compatível com o limite fixado pelo Senado. Nesse quadro, à luz da Constituição Federal, 

 a)  há elementos para que o projeto de lei seja vetado parcialmente pelo Chefe do Poder Executivo estadual, uma vez que é inconstitucional a aprovação de emenda
parlamentar em matéria sujeita à iniciativa privativa do Governador, como é o caso. 

 b)  há elementos para que o projeto de lei seja vetado parcialmente pelo Chefe do Poder Executivo estadual, uma vez que é inconstitucional a aprovação de emenda
parlamentar em matéria sujeita à iniciativa privativa do Governador, na hipótese de a emenda parlamentar acarretar perda de arrecadação de receita tributária, como é o
caso. 

 c)  embora não haja elementos para que o projeto de lei seja vetado pelo Chefe do Poder Executivo estadual por motivo de inconstitucionalidade, poderá ser vetado
parcialmente, por contrariedade ao interesse público, no ponto em que fixou alíquota do IPVA em valor menor do que a prevista originalmente na propositura, hipótese
em que, se o veto for mantido pelo Poder Legislativo, deverá ser aplicada a alíquota prevista no projeto de lei tal como apresentado pelo Governador. 

 d)  não há elementos para que o projeto seja vetado pelo Chefe do Poder Executivo estadual por motivo de inconstitucionalidade, uma vez que é constitucional a
aprovação da emenda parlamentar em questão, ainda que, nesse ponto, o projeto de lei discipline matéria sujeita à iniciativa legislativa privativa do Governador. 

 e)  não há elementos para que o projeto seja vetado pelo Chefe do Poder Executivo estadual por motivo de inconstitucionalidade,uma vez que é constitucional a
aprovação da emenda parlamentar em questão, que não trata de matéria sujeita à iniciativa legislativa privativa do Governa dor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/719814

Questão 13: CAPS TJ MT - JL (TJ MT)/TJ MT/2018
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Marque a alternativa CORRETA.

 a)  Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
 b)  O Distrito Federal e os Estados localizados nas regiões de fronteira com outros países poderão instituir na iminência ou no caso de guerra externa declarada,

impostos extraordinários.
 c)  Compete aos Municípios instituir impostos sobre propriedade de veículos automotores.
 d)  Compete à União instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/727857

Questão 14: VUNESP - JE TJMT/TJ MT/2018
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Assinale a alternativa que está em conformidade com o disposto na Constituição Federal acerca da Tributação e do Orçamento.

 a) A União, mediante lei ordinária federal, poderá instituir empréstimos compulsórios, e a aplicação dos seus respectivos recursos será vinculada à despesa que
fundamentou sua instituição.

 b) Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos e sobre operações relativas
à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem
no exterior.

 c) A União, os Estados e o Distrito Federal podem instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas.

 d) 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 posterior compensação nos meses seguintes, caso não se realize o fato gerador presumido.

 e) Compete aos Municípios instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana e sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso ou
gratuito, 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.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/732122

Questão 15: FCC - Ass Adm (SEAD AP)/SEAD AP/2018
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Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
À luz das normas da Constituição Federal de 1988, considere:
 

I. Compete à União instituir o imposto sobre operações financeiras.
 
II. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre transmissão “causa mortis” e doação de quaisquer bens ou direitos, sendo que suas
alíquotas máximas serão fixadas pelo Senado Federal.
 
III. Compete ao Município em que o bem se situa instituir o imposto de transmissão “inter vivos”.

 
Está correto o que consta de

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/734768

Questão 16: VUNESP - Proc Ju (CM Olímpia)/CM Olímpia/2018
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Em relação à competência tributária, dispõe a Constituição Federal:

 a)  É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas do imposto de renda e proventos de qualquer
natureza, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, e do imposto sobre a propriedade territorial rural que será
progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas.

 b)  O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se à incidência do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, bem
como do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, devido na operação de origem, cuja alíquota mínima será de
meio por cento, assegurada a transferência do montante da arrecadação.

 c)  É facultado ao Senado Federal estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria
absoluta de seus membros, relativas ao imposto de competência dos Estados, sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

 d)  O imposto de transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, de
competência dos Municípios, poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel, e ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.

 e)  O imposto de transmissão causa mortis  e doação, de quaisquer bens ou direitos, de competência dos Estados, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado
Federal e poderá ter alíquotas diferenciadas em função do valor do bem.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/783590

Questão 17: PUC PR - AJ (TJ MS)/TJ MS/Fim/Bacharel em Direito/2017
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, preocupado com as repercussões do fechamento de muitos frigoríficos no Estado, resolveu, por decreto, isentar o
pagamento de ICMS em relação à carne bovina pelo prazo de um ano. Acerca da situação hipotética, assinale a opção CORRETA.

 a) A medida é inconstitucional, pois a isenção deve ser concedida mediante lei ordinária, desde que observado o princípio da anterioridade.
 b) Na hipótese de a edição de medidas provisórias ser autorizada pela Constituição Estadual, sendo a isenção concedida por medida provisória, os efeitos seriam

imediatos.
 c) A medida decorre da seletividade da espécie tributária, por sua natureza extrafiscal, e a isenção não afronta o princípio da isonomia.
 d) A medida é inconstitucional, pois a isenção deve ser concedida mediante lei complementar.
 e) Cabe ao Ministério da Fazenda estabelecer as alíquotas mínimas aplicáveis às operações relativas ao ICMS.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/667992

Questão 18: BIO-RIO - Of Faz (Mangaratiba)/Pref Mangaratiba/2016
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Aos Estados compete a instituição do seguinte imposto: 

 a)  Importação de produtos estrangeiros. 
 b)  Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. 
 c)  Renda e proventos de qualquer natureza. 
 d)  Propriedade territorial rural. 
 e)  Propriedade territorial urbana.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/329282

Questão 19: FCC - PS (ELETROSUL)/ELETROSUL/Direito/2016
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, operações com energia elétrica

 a)  não estão sujeitas à incidência do ICMS, até um determinado limite de consumo, quando esse consumo for residencial.
 b)  sofrem a incidência do ICMS e do IPI, quando se tratar de operações internas, e apenas a incidência do IPI, quando se tratar de operações interestaduais.
 c)  estão sujeitas à incidência do ICMS, quando destinarem essa mercadoria a empresas distribuidoras de outros Estados, e a energia for proveniente de fontes não

renováveis.
 d)  não estão sujeitas à incidência do ICMS, no momento da entrada no território do Estado destinatário, quando essa mercadoria não for destinada à

comercialização ou à industrialização.
 e)  estão sujeitas à incidência, apenas, dos seguintes impostos: ICMS, Imposto de Importação e Imposto de Exportação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/371401

Questão 20: FGV - Est For (MPE RJ)/MPE RJ/2016
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
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A Constituição Federal de 1988 prevê que Estados, Distrito Federal e Municípios terão competência para criar e cobrar o imposto sobre serviços de qualquer natureza –
ISS, o imposto sobre operações de circulação de mercadorias e serviços – ICMS, o imposto sobre a propriedade de veículo automotor – IPVA, o imposto sobre
transmissão causa mortis e doação – ITCMD, o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana – IPTU e o imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título,
por ato oneroso, de bens imóveis – ITBI. Sobre o tema, é correto afirmar que:

 a)  o ISS é de competência municipal e o IPVA estadual;
 b)  o ICMS é de competência municipal e o ITBI estadual;
 c)  o ITCMD é de competência municipal e o IPTU estadual;
 d)  o ICMS e o ISS são de competência estadual;
 e)  o ITCMD e o IPTU são de competência municipal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/387152

Questão 21: FGV - Proc (Paulínia)/Pref Paulínia/2016
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, reserva à lei complementar disciplinar algumas matérias.

As opções a seguir apresentam hipóteses em que há reserva constitucional de lei complementar, à exceção de uma. Assinale-a.

 a)  Fixar, para efeito da cobrança de ICMS e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações
de serviço.

 b)  Definir os serviços que estarão sujeitos à tributação pelo ISS.
 c)  Prever casos de manutenção de crédito de ICMS, relativamente à remessa para outro Estado e à exportação de serviços e mercadorias.
 d)  Disciplinar o regime de compensação do ICMS.
 e)  Conceder isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS pelos Estados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/394126

Questão 22: FCC - Ana (PGE MT)/PGE MT/Administrador/2016
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
No que diz respeito às alíquotas dos impostos estaduais, a Constituição Federal determina que cabe a

 a)  lei complementar federal fixar as alíquotas internas máximas do ICMS.
 b)  resolução do Senado Federal estabelecer as alíquotas do ICMS aplicáveis às operações e prestações interestaduais.
 c)  lei complementar federal fixar as alíquotas máximas do IPVA.
 d)  lei complementar federal fixar as regras para diferenciação das alíquotas do IPVA em razão do tipo e utilização do veículo.
 e)  resolução do Senado Federal fixar as alíquotas mínimas do ITCMD.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/435611

Questão 23: FUNDEP - Tec (IFNMG)/IFNMG/Contabilidade/2016
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Analise as afirmativas a seguir sobre os tributos de competência estadual, previstos na constituição federal.
 

I. O imposto sobre propriedade de veículos automotores tem alíquotas mínimas e máximas fixadas pelo Senado Federal e pode ter alíquotas diferenciadas em
função do tipo e utilização dos veículos.
 
II. Os estados podem instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação e sobre propriedade de veículos automotores.
 
III. O imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis, títulos e créditos compete ao estado da Federação onde se processar o inventário ou
arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal.
 
IV. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação
de mercadorias com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal.
 
V. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias não incide sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física que
não seja contribuinte habitual do imposto.

 
A partir dessa análise, conclui-se que estão corretas as afirmativas:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1004389

Questão 24: FCC - ATE (SEFAZ PI)/SEFAZ PI/2015
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos, imposto esse que

 a) relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado em que se deu o falecimento do de cujus, ou ao Distrito Federal.
 b) relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito

Federal.
 c) terá competência para sua instituição regulada por lei se o doador tiver domicílio ou residência no exterior.
 d) terá competência para sua instituição regulada por lei se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior.
 e) terá suas alíquotas máximas fixadas por lei complementar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/256417

Questão 25: CEBRASPE (CESPE) - Aud (TCE-RN)/TCE-RN/2015
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
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A respeito da defesa do Estado e das instituições democráticas, do sistema tributário nacional e das finanças públicas, julgue o próximo item.
 
O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), de
competência estadual, tem natureza necessariamente não cumulativa, e seletiva em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/312291

Questão 26: CS UFG - Proc (ALEGO)/ALEGO/2015
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, que incidirão sobre

 a)  as operações que destinem mercadorias para o exterior e sobre serviços prestados a destinatários no exterior.
 b)  o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios.
 c)  as operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica.
 d)  as prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/338566

Questão 27: UFMT - Ana ST (DETRAN MT)/DETRAN MT/Psicólogo/Psicologia de Trânsito/2015
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Considerando as disposições da Constituição Federal Brasileira de 1988 e da Constituição Estadual de Mato Grosso de 1989, cabe aos municípios

 a)  trinta e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seu território.
 b)  cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seu território.
 c)  quarenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seu território.
 d)  sessenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seu território.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/363303

Questão 28: ITAME - Fisc T (Hidrolândia)/Pref Hidrolândia/2015
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Assinale a alternativa errada

Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos, cabendo à lei complementar:

 a)  fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de
serviços;

 b)  prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias;
 c)  regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
 d)  fixar as alíquotas máximas dos impostos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/839776

Questão 29: ADM&TEC - ACE (Taquaritinga N)/Pref Taquaritinga N/2015
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Leia as afirmativas a seguir:

I.  De acordo com o disposto na Constituição Federal de 88, os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde,
recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que
tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios.

II.  De acordo com o disposto na Constituição Federal de 88, os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos
derivados da aplicação de percentuais calculados sobre o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts.
158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.

III.  A Constituição Federal de 88 veda aos gestores locais do sistema único de saúde admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias
por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

IV.  Ao sistema único de saúde (SUS) não compete participar da produção de medicamentos, apenas equipamentos, imunobiológicos e hemoderivados.

Marque a alternativa CORRETA:

 a)  Nenhuma afirmativa está correta.
 b)  Apenas uma afirmativa está correta.
 c)  Apenas duas afirmativas estão corretas.
 d)  Apenas três afirmativas estão corretas.
 e)  Todas as afirmativas estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/855314

Questão 30: FCC - AFRE RJ/SEFAZ RJ/2014
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
A competência para fixar as alíquotas máximas do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação − ITCMD, de quaisquer bens ou direitos, cabe

 a) ao Senado Federal.
 b) ao Presidente da República.
 c) ao Congresso Nacional.
 d) ao Governador do respectivo Estado ou do Distrito Federal.
 e) à Assembleia Legislativa do respectivo Estado ou à Câmara Legislativa do Distrito Federal.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/150662

Questão 31: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2014
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Lei que instituísse tributo interestadual incidente sobre passagem aérea, ferroviária ou rodoviária de transporte de passageiro seria

 a)  constitucional, mas não poderia ser cobrada no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que instituiu o tributo.
 b)  constitucional, mas não poderia atingir as passagens emitidas anteriormente ao fato gerador.
 c)  inconstitucional, pois é vedado estabelecer limitações ao tráfego de pessoas por meio de tributos interestaduais.
 d)  inconstitucional, pois já existem pedágios e taxas de embarque em aeroportos.
 e)  inconstitucional, por violar o princípio da capacidade contributiva.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/171890

Questão 32: CEBRASPE (CESPE) - JD (TJDFT)/TJDFT/2014
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Com referência à tributação, ao orçamento e à ordem social, assinale a opção correta.

 a)  O IPVA tem como hipótese de incidência a propriedade de veículo automotor, expressão na qual estão compreendidos os veículos de circulação de natureza
terrestre, aérea e hídrica.

 b)  De acordo com a jurisprudência, para que ocorra a outorga de subsídio, isenção, crédito presumido ou remissão em matéria tributária, não se exige a edição de
lei específica.

 c)  É legítima a incidência do IPTU sobre imóvel de propriedade de entidade religiosa que esteja locado a terceiro, ainda que o valor dos aluguéis seja revertido para
as atividades essenciais da entidade.

 d)  Na execução fiscal, a petição inicial deverá ser instruída com a certidão da dívida ativa, documento que poderá ser substituído ou emendado até a decisão de
primeira instância.

 e)  Conforme o princípio da anterioridade, as entidades dotadas de capacidade tributária ativa não poderão cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos
antes da vigência da lei que os instituir ou aumentar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/179628

Questão 33: FEPESE - AFTM Florianópolis/Pref Florianópolis/2014
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Em atenção às competências tributárias, é correto afirmar com fundamento na Constituição da República:

 a) Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza.
 b) Compete aos Municípios instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
 c) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir empréstimos compulsórios, mediante lei complementar.
 d) Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias

profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação.
 e) Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações de câmbio e seguro, ou relativas a títulos de valores mobiliários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/182494

Questão 34: FCC - Ass Jur (TCE-PI)/TCE-PI/2014
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Em 24 de fevereiro de 2011, foi publicada a Súmula Vinculante nº 32, relativamente ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços − ICMS, com o seguinte
teor: "O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras". Seu enunciado

 a) não produz efeitos sobre o Legislativo estadual, não constituindo óbice jurídico à aprovação de novo diploma legal que autorize a cobrança de ICMS sobre empresa
seguradora em face da venda de bens salvados de sinistros.

 b) não produz efeitos sobre o Tribunal de Justiça do Estado, não constituindo óbice jurídico a que novos julgamentos reconheçam a constitucionalidade da cobrança
de ICMS sobre empresa seguradora em face da venda de bens salvados de sinistros.

 c) produz efeitos sobre o Governo estadual, constituindo óbice jurídico a que o Governador sancione novo diploma legal que autorize a cobrança de ICMS sobre
empresa seguradora em face da venda de bens salvados de sinistros.

 d) enseja o cabimento de reclamação em face de julgamento superveniente do STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade que reconheça, por maioria de
seis votos, a constitucionalidade de preceito normativo constante de lei estadual que autoriza a cobrança de ICMS sobre empresa seguradora em face da venda de bens
salvados de sinistros.

 e) é automaticamente cancelado no caso de julgamento superveniente do STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade que reconheça, por maioria de seis
votos, a constitucionalidade de preceito normativo constante de lei estadual que autoriza a cobrança de ICMS sobre empresa seguradora em face da venda de bens
salvados de sinistros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/187897

Questão 35: FGV - Aud (ALBA)/ALBA/Auditoria/2014
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Nos termos da normativa imposta pela Constituição Federal, que estabelece os impostos que podem ser instituídos pelos Estados como medida limitadora, impõe‐se a
fixação de alíquota máxima pelo Senado Federal.

Trata‐se do imposto sobre

 a) propriedade de veículos automotores.
 b) operações relativas à prestação de serviços de transporte interestadual.
 c) operações relativas à prestação de serviços de comunicação.
 d) transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
 e) operações relativas à circulação de mercadorias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/216839

Questão 36: VUNESP - DP MS/DPE MS/2014
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
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Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre

 a) propriedade territorial rural.
 b) produtos industrializados.
 c) transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de

garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.
 d) transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/254190

Questão 37: VUNESP - AJ (TJ PA)/TJ PA/Fiscal de Arrecadação/2014
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Instituir impostos sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos compete,

 a) independentemente da localização de bens móveis e imóveis, respectivos direitos, títulos e créditos, à União.
 b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior, à União.
 c) relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal.
 d) relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, ao Estado e ao Município, de forma complementar, onde se processar o inventário.
 e) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior, ao Município da situação do bem.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/264741

Questão 38: INCAB (ex-FUNCAB) - Ana Faz (Salvador)/Pref Salvador/Área 1/Administração Tributária/2014
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Considerada a divisão dos tributos em espécie pelos entes federativos, a vigente Constituição da República Federativa do Brasil atribuiu taxativa e privativamente aos
Estados da federação o imposto sobre:

 a) propriedade territorial rural.
 b) produtos industrializados.
 c) transmissão inter vivos, por ato oneroso.
 d) transmissão causa mortis e doação.
 e) operações de crédito, câmbio e seguro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/779790

Questão 39: ESMARN - JL (TJ RN)/TJ RN/2014
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Assinale a assertiva incorreta.

 a)  A União, o Estado, o Distrito Federal e os Municípios podem instituir taxas, entre outros, pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e
divisíveis. São exemplos de taxas aquelas cobradas pela coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixos e resíduos.

 b)  São impostos estaduais os incidentes sobre a transmissão de bens imóveis inter vivos e causa mortis e os que recaem sobre propriedade de veículos automotores.
 c)  Devem ser regulados por lei complementar os conflitos de competência em matéria tributária entre os entes federados, o tratamento diferenciado e favorecido

das microempresas e empresas de pequeno porte e a instituição de empréstimos compulsórios.
 d)  Uma estudante de direito destinatária de operação de importação de bens adquiridos em empresa internacional pode, por lei, ser equiparada a uma pessoa

jurídica para fins tributários.
 e)  São exceções ao princípio da anterioridade o imposto sobre importação de produtos estrangeiros, o imposto sobre produtos industrializados e o imposto de

operações de crédito.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1123164

Questão 40: CAIPIMES - Ana (Pref Botucatu)/Pref Botucatu/Orçamentário/2014
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Instituir imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos é competência:

 a)  dos Estados e Municípios.
 b)  do Distrito Federal e Municípios.
 c)  da União e dos Estados.
 d)  dos Estados e do Distrito Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1218084

Questão 41: FCC - ATCI (ALERN)/ALERN/2013
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Em relação aos tributos estaduais, 

 a) na regulamentação das limitações constitucionais ao poder de tributar, adotar-se-á tão somente o que dispuser Lei Complementar Estadual. 
 b) as taxas podem ter base de cálculo própria de impostos, mesmo que haja integral identidade entre uma base e outra. 
 c) o Estado pode instituir contribuições de melhoria, em razão do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis,

prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 
 d) sempre que possível, os impostos têm caráter impessoal e vinculados à capacidade econômica do contribuinte. 
 e) o Estado e os Municípios podem instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para custeio, em benefício destes, de sistema de previdência e assistência

social.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/141912

Questão 42: CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJ ES)/TJ ES/Remoção/2013
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
No que tange às normas constitucionais reguladoras do Sistema Tributário Nacional, assinale a opção correta.

 a) Compete aos estados instituir impostos sobre 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.
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 b) Cabe a lei ordinária dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.
 c) Competem à União, em território federal, os impostos estaduais.
 d) É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar, mediante decreto, a alíquota do imposto de renda e proventos de

qualquer natureza.
 e) O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, está sujeito exclusivamente à incidência do imposto sobre produtos industrializados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/195371

Questão 43: VUNESP - APOFP SP/SEFAZ SP/2013
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Compete ao Estado de São Paulo instituir

 a) imposto sobre a transmissão de bens causa mortis.

 b) imposto sobre doação de bens móveis, títulos e créditos, cujo doador estiver domiciliado fora do Estado de São Paulo.
 c) imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte municipal.
 d) imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias que destinem mercadorias para o exterior.
 e) empréstimo compulsório sobre propriedade de veículos automotores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/205178

Questão 44: FEPESE - Ana (CAU SC)/CAU SC/Jurídico/2013
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta em relação ao sistema tributário nacional descrito na Constituição Federal de 1988.

 a)  Cabe à União instituir o imposto sobre serviços de qualquer natureza.
 b)  A imposto sobre a importação de produtos estrangeiros, será informada pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade.
 c)  O imposto de transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da

situação do bem, ou ao Distrito Federal.
 d)  O imposto sobre as 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, poderá ser cumulativo com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo
Distrito Federal.

 e)  Cabe ao Congresso Nacional estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas de ICMS, mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria
absoluta de seus membros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1008422

Questão 45: IADES - Ana (CAU BR)/CAU BR/Orçamento/2013
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Quanto ao art. 155 da Constituição Federal, no que se refere à aplicação de impostos dos estados e do Distrito Federal, assinale a alternativa incorreta.

 a)  Compete aos municípios instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
 b)  Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte

interestadual e intermunicipal.
 c)  Compete à União instituir impostos sobre propriedade de veículos automotores.
 d)  O imposto sobre propriedade de veículos automotores terá alíquotas mínimas fixadas pela Câmara dos Deputados.
 e)  Compete à União instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1179699

Questão 46: CEBRASPE (CESPE) - JE TJAC/TJ AC/2012
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
No que concerne às disposições constitucionais sobre o Sistema Tributário Nacional, assinale a opção correta.

 a) É vedado à União cobrar tributo que implique distinção de estado ou município em detrimento de outro, ou instituir incentivos fiscais que não sejam concedidos,
de modo uniforme, às diferentes regiões do país.

 b) Os estados e o DF podem instituir, por decreto do Poder Executivo, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, cuja cobrança pode ocorrer na
fatura de consumo de energia elétrica.

 c) A CF veda a instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, mas admite, em caráter excepcional, distinções em
razão da ocupação profissional ou função por eles exercida.

 d) As alíquotas de ICMS aplicáveis às operações interestaduais e de exportação de mercadorias e sobre prestação de serviços são estabelecidas por resolução do
Senado Federal.

 e) Pertence integralmente aos municípios, relativamente aos imóveis neles situados, o produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/477059

Questão 47: MS CONCURSOS - Proc Jur (Maçambará)/CM Maçambará/2012
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Em relação ao Sistema Tributário Nacional, assinale a alternativa CORRETA:

 a)  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição de melhoria, em razão do exercício do poder de polícia.
 b)  O Município poderá estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, levando em consideração a sua procedência ou destino.
 c)  O imposto sobre transmissão "inter vivos" não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de

capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade
preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

 d)  O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana não poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel, mas poderá ter alíquotas diferentes de acordo
com a localização e o uso do imóvel.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/486293

Questão 48: UPA - Adv (Pref Caririaçu)/Pref Caririaçu/2012
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
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Concernente aos impostos previstos na Constituição Federal/88 assinale a alternativa incorreta:

 a) O imposto sobre produtos industrializados é caracterizado por ser seletivo e não cumulativo.
 b) Apesar do IOF ser um imposto federal, em se tratando de ouro ativo financeiro ou instrumento cambial, toda a arrecadação é transferida aos Estados e Municípios.
 c) Compete ao Estado em que for processado o arrolamento ou inventário, decorrente de sucessão causa mortis, o ITCMD de bens móveis, títulos e créditos.
 d) Segundo o entendimento do STJ, incide a cobrança de ICMS sobre o serviço de habilitação de telefone celular.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/878023

Questão 49: UEPA - Proc (PGE PA)/PGE PA/2012
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Analise as afirmativas a seguir:
 

I – Na Súmula 457, o STJ considerou que os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS.
 
II – A Súmula 433 do STJ afirma que o produto semi-elaborado, para fins de incidência de ICMS, é aquele que preenche ao menos dois dos três requisitos do art.
1º da Lei Complementar n. 65/1991.
 
III – Na Súmula 432, o STJ consolidou o entendimento de que as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas
como insumos em operações interestaduais.
 
IV – A teor da Súmula 431 do STJ, é legal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.

 
De acordo com as afirmativas apresentadas, estão CORRETAS:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1125729

Questão 50: UEPA - Proc (PGE PA)/PGE PA/2012
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Analise as afirmativas a seguir:
 

I – Na Súmula 395, o STJ considerou que o ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante da nota fiscal
 
II – A Súmula 391 do STJ define que o ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.
 
III – Na Súmula 350, o STJ consolidou o entendimento de que o ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular.
 
IV – A teor da Súmula 334 do STJ, o ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à Internet.

 
De acordo com as afirmativas apresentadas, assinale a alternativa CORRETA:

 a)  todas as proposições estão corretas
 b)  apenas uma das proposições está correta
 c)  apenas duas proposições estão corretas
 d)  apenas três proposições estão corretas
 e)  todas as proposições estão incorretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1125730

Questão 51: UEPA - Proc (PGE PA)/PGE PA/2012
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Analise as proposições a seguir:
 

I – Nas operações com cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento são considerados no cálculo do ICMS é o entendimento expresso na Súmula 237
do STJ.
 
II – o fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares não constitui fato gerador do
ICMS a incidir sobre o valor total da operação, segundo o entendimento do STJ na Súmula 163.
 
III – o exportador adquire o direito de transferência de crédito do ICMS quando estoca a matéria-prima e não ao realizar a exportação do produto, segundo
sustenta a Súmula 129 do STJ.
 
IV – Ainda prevalece o entendimento da Súmula 152 do STJ, que afirma não incidir o ICMS na venda pelo segurador de bens salvados de sinistros.

 
De acordo com as afirmativas apresentadas, assinale a alternativa CORRETA:

 a)  todas as proposições estão corretas
 b)  apenas uma das proposições está correta
 c)  apenas duas proposições estão corretas
 d)  apenas três proposições estão corretas
 e)  todas as proposições estão incorretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1125731

Questão 52: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2011
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Acerca das receitas governamentais e dos gastos públicos, julgue o item subsequente.
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Apesar de o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza ser de competência da União, o montante arrecadado com o imposto sobre os rendimentos pagos, a
qualquer título, pelo estado do Espírito Santo, suas autarquias e pelas fundações que instituir e mantiver integram as receitas correntes do governo do Espírito Santo.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1350645

Questão 53: ESAF - FR (Pref RJ)/Pref RJ/2010
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)

Sobre os tributos de competência dos estados, e do Distrito Federal, é incorreto afirmar que:

 a) relativamente ao imposto sobre transmissão causa mortis, compete ele, relativamente a bens móveis, ao estado onde se processar o inventário ou arrolamento.
 b) relativamente ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de

comunicação, cabe à respectiva incidência, na forma da respectiva lei complementar, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
 c) relativamente ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de

comunicação, a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações
ou prestações seguintes.

 d) relativamente ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação, cabe aos estados e ao Distrito Federal, na forma das respectivas leis ordinárias, deliberar sobre a concessão e a revogação de reduções discriminadas de
base de cálculo.

 e) relativamente ao imposto sobre propriedade de veículos automotores, suas alíquotas mínimas nacionais, que poderão ser diferenciadas em função do tipo e
utilização do veículo, serão fixadas pelo Senado Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/39327

Questão 54: CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2010
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 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 esse imposto venha a incidir sobre operações relacionadas a energia elétrica e telecomunicações, para que a criação do imposto seja constitucional,
ele deverá ser instituído por meio de lei complementar e não poderá ser não cumulativo nem ter fato gerador ou base de cálculo próprios dos impostos já previstos no
texto constitucional.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/89402

Questão 55: Com. Exam. (MPE SP) - PJ (MPE SP)/MPE SP/2010
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Não se inclui na competência tributária dos Estados e do Distrito Federal a instituição de impostos sobre:

 a) operações relativas à circulação de mercadorias.
 b) prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
 c) a propriedade de veículos automotores.
 d) transmissão “causa mortis” e doação, de quaisquer bens ou direitos.
 e) produtos industrializados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/308473

Questão 56: COPESE-UFT - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Ciências Jurídicas/2010
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Assinale a alternativa falsa:

 a)  Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte,
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

 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)  Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre propriedade territorial rural.
 d)  A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura

de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/537023

Questão 57: FCC - Proc (ALESP)/ALESP/2010
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior,

 a)  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 em outro Estado ou pelo Distrito Federal.

 b)  incidirá também sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos
Municípios.

 c)  incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior e sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o
aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores.

 d)  incidirá sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, incluindo lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica.
 e)  compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a

produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/568835
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Questão 58: Com. Exam. (MPDFT) - PJ (MPDFT)/MPDFT/2009
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Ainda sobre o sistema tributário nacional, julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta.

I. Em regra, a cada ente estatal cabe o resultado de sua arrecadação tributária, todavia, a União e os Estados-Membros têm a obrigação de transferir parte de
suas arrecadações para os Estados-Membros e os Municípios, respectivamente.

II. O Imposto sobre os serviços de qualquer natureza (ISS) e o Imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) são de competência estadual.

III. Apenas a União pode instituir a espécie tributária denominada de empréstimo compulsório.

IV. Os princípios tributários da anterioridade, da capacidade contributiva e da não cumulatividade funcionam como limitações ao poder de tributar.

V. O sistema tributário nacional admite apenas três espécies de tributos: o imposto, a taxa e a contribuição de melhoria.

 a) Os itens I e IV estão certos.
 b) Os itens II e III estão errados.
 c) Os itens II e IV estão certos.
 d) Os itens IV e V estão errados.
 e) Os itens IV e V estão certos.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/506704

Questão 59: PUC PR - Cont (COPEL)/COPEL/Pleno/Analista Tributário/2009
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
De acordo com o art. 155, § 3º, da Constituição Federal, que trata da incidência de impostos sobre operações de energia elétrica, serviços de telecomunicações,
derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País, é CORRETO afirmar que:

(  ) Sobre a energia elétrica podem incidir somente o ICMS e o Imposto de Importação. 
(  ) Sobre a energia elétrica podem incidir somente três impostos. 
(  ) Sobre a energia elétrica podem incidir somente impostos estaduais e municipais.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/515500

Questão 60: PUC PR - Cont (COPEL)/COPEL/Pleno/Analista Tributário/2009
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
De acordo com os princípios da não-cumulatividade e da seletividade, dispostos nos artigos da Constituição Federal: 153, § 3º, I e II, 154, I e 155, § 2º, I e III:

(  ) O IPI apresenta o princípio da nãocumulatividade e poderá ser seletivo.
(  ) O ICMS apresenta o princípio da nãocumulatividade e deverá ser seletivo.
(  ) Os tributos residuais da União apresentam o princípio da não-cumulatividade.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/515501

Questão 61: PUC PR - Cont (COPEL)/COPEL/Sênior/Analista Tributário/2009
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Na questão atribua a letra V para as proposições verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, marque a opção que contenha a seqüência CORRETA.

(  ) De acordo com o disposto na Constituição Federal (art. 146, III, a, 153, 155, XII e 156, § 3º), cabe à Lei Complementar Federal, em relação aos impostos
como o ICMS e o ISS, a definição dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.

(  ) De acordo com o disposto na Constituição Federal (art. 155, § 2º, V, “b”), cabe à Lei Complementar Federal o estabelecimento de alíquotas máximas do ICMS
nas operações internas para resolver conflito específico que envolva interesse de estados.

(  ) De acordo com o disposto na Constituição Federal (art. 155, § 2º, V, “a”), cabe ao Senado Federal o estabelecimento de alíquotas mínimas, no caso de
operações internas de ICMS.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/515502

Questão 62: PUC PR - Cont (COPEL)/COPEL/Sênior/Analista Tributário/2009
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
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Conforme dispõe o art. 155, § 2º da Constituição Federal (CF), assinale a alternativa VERDADEIRA:

(   ) Sempre que ocorrer entrada de mercadoria importada do exterior, a alíquota aplicável é a interestadual.

(   ) Sempre que ocorrer a entrada de energia elétrica no estado do Paraná, incidirá o ICMS mediante aplicação da alíquota interna.

(  ) Sempre que ocorrer saída de mercadoria para destinatário localizado em outro estado, a alíquota aplicável é a interestadual.

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

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/515588

Questão 63: FUNDEP - JE TJMG/TJ MG/2009
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Quanto ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias - ICMS é CORRETO  afirmar:

 a)  Tem seus contribuintes definidos por lei ordinária.
 b)  Poderá ser progressivo, em função das características das mercadorias e dos serviços.
 c)  Cabe à lei ordinária federal dispor sobre substituição tributária.
 d)  A isenção ou não-incidência não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/525665

Questão 64: FUNDEP - JE TJMG/TJ MG/2009
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Em relação ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias – ICMS, marque “V” para as verdadeiras e “F” para as falsas nas proposições abaixo,
assinalando a alternativa CORRETA.

1. Incide sobre operações que destinem mercadorias para o exterior e sobre serviços prestados a destinatários no exterior.

2. Não incide sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, combustíveis dele derivados e energia elétrica.

3. Não incide sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios.

4. Incide sobre a entrada de bem ou mercadorias importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto.

 a)  F, V, F, V.
 b)  V, F, 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/525667

Questão 65: CEBRASPE (CESPE) - Ana (INSS)/INSS/Direito/2008
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)

Considerando o entendimento jurisprudencial do STF, julgue o item seguinte, que versa sobre as limitações constitucionais ao direito de tributar.

É possível que tratado internacional incorporado ao ordenamento brasileiro conceda isenção de imposto sobre circulação de mercadorias e prestações de serviços de
transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS) sobre veículos importados.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/29045

Questão 66: TJ PR (Ban. Exam.) - AJ (TJ PR)/TJ PR/Escrivão/Cível/2008
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Assinale a alternativa incorreta:
 
Nos termos de nossa Constituição Federal:

 a)  Compete aos Estados instituir impostos sobre transmissão inter vivos, a qualquer titulo, 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.

 b)  Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não
superior a cinqüenta hectares, tomando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-Ihe-á a propriedade.

 c)  Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para
sua moradia ou de sua família, adquirir-Ihe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

 d)  Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/430409

Questão 67: COPS UEL - Proc (PGE PR)/PGE PR/2007
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
A jurisprudˆencia do Supremo Tribunal Federal admite a competência dos Estados-Membros em relação a(à):

 a)  Legislação sobre bingos e outros sorteios.
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 b)  Legislação sobre trˆansito.
 c)  Serviço funerário.
 d)  Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.
 e)  Horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/419382

Questão 68: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Tecnologia da Informação/2006
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Sobre o Sistema Tributário Nacional, assinale a única opção correta.

 a) As contribuições sociais instituídas pela União não incidirão sobre receitas decorrentes de exportação nem sobre importação de produtos estrangeiros ou serviços.
 b) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a instituição de impostos que incidam sobre o patrimônio das autarquias ou fundações

instituídas e mantidas pelo Poder Público.
 c) o imposto sobre a propriedade territorial rural não incidirá sobre pequenas glebas rurais, defi nidas em lei.
 d) O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação

(ICMS) incidirá sobre operações que destinem a outros Estados petróleo.
 e) O imposto sobre propriedade de veículos automotores terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/21061

Questão 69: FEPESE - Aud (TCE-SC)/TCE-SC/2006
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Compete aos Estados e ao Distrito Federal a instituição dos seguintes impostos:

I. imposto de transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.

II. imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

III. imposto sobre a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e prestações se iniciem no exterior.

IV. 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.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas corretas.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/266093

Questão 70: CEBRASPE (CESPE) - Con Leg (CL DF)/CL DF/Constituição e Justiça/2006
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Com referência ao texto constitucional, julgue o item seguinte.

Compete ao Senado Federal facultativamente fixar alíquotas mínimas nas operações internas de imposto sobre a circulação de mercadorias e sobre serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS).

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/364780

Questão 71: CEBRASPE (CESPE) - Con Leg (CL DF)/CL DF/Finanças Públicas/2006
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Ao estabelecer, em determinado projeto de lei, a vinculação de receitas, a Câmara Legislativa do DF deve submeter-se ao princípio da não afetação. Julgue o item que se
segue, acerca da aplicação desse princípio.
 
É constitucionalmente válida uma lei aprovada pela Câmara Legislativa do DF que vincule uma parcela da receita do ICMS para a administração desse mesmo tributo.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/364927

Questão 72: ESAF - APO (MPOG)/MPOG/Tecnologia da Informação/"Sem Especialidade"/2005
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)

Sobre o Sistema Tributário Nacional e Finanças Públicas, marque a única opção correta.

 a) Lei complementar federal, que definir tratamento diferenciado e favorecido para microempresas, poderá instituir regime único de arrecadação de impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo vedado o estabelecimento de condições de enquadramento diferenciadas por Estado.

 b) A lei complementar, que definir os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o imposto sobre circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), deverá estabelecer que, nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, destinadas a
não-contribuinte, o imposto caberá ao Estado de origem.
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 c) Em razão de determinação constitucional, os municípios poderão optar por fiscalizarem e cobrarem o imposto territorial rural dos imóveis rurais neles situados,
hipótese em que lhes pertencerá cinqüenta por cento do produto da arrecadação desse imposto.

 d) Ainda que o ato de autorização do crédito especial tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício financeiro, ele terá vigência apenas no exercício
em que foi autorizado, sendo vedada a incorporação de seus saldos ao orçamento do exercício financeiro subseqüente.

 e) Os recursos que, em decorrência de veto ao projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, a critério do Poder
Executivo, mediante créditos especiais ou suplementares.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/40073

Questão 73: NCE e FUJB (UFRJ) - ATE (Sefaz AM)/SEFAZ AM/2005
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Com relação aos impostos dos Estados e às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, a alternativa correta a
ser adotada é:

 a) a alíquota interna, quando o destinatário for contribuinte do imposto;
 b) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;
 c) a alíquota interna, cabendo ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre as alíquotas;
 d) a alíquota interna cumulativamente com a alíquota interestadual;
 e) a alíquota interna ou a interestadual considerada a superior entre elas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/40520

Questão 74: NCE e FUJB (UFRJ) - TATE (Sefaz AM)/SEFAZ AM/2005
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)

Nos impostos 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 atenderão aos requisitos abaixo, EXCETO:

 a) serão não-cumulativos, 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;

 b) poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;
 c) as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação serão estabelecidas através de resolução do Senado Federal, de iniciativa

privativa do Presidente da República, aprovada pela maioria relativa de seus membros;
 d) incidirão sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer

que seja sua finalidade;
 e) não incidirão sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o

aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/40649

Questão 75: FEPESE - Proc (MP TCE-SC)/TCE-SC/2005
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

 a)  transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
 b)  renda e proventos de qualquer natureza.
 c)  produtos industrializados.
 d)  operações de crédito, câmbio e seguro.
 e)  operações relativas a títulos ou valores mobiliários.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/267533

Questão 76: CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2004
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética acerca do direito constitucional, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Uma emissora de radiodifusão recebeu auto de infração da receita estadual, por não recolher o ICMS correspondente aos serviços prestados. Nessa situação, agiu
regularmente o Estado, pois a imunidade para os serviços de telecomunicações não contempla o ICMS.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/92263

Questão 77: CEBRASPE (CESPE) - AJ (PGDF)/PG DF/Bacharel em Direito/2004
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Acerca do direito constitucional, julgue o item a seguir.
 
As receita do DF proveniente da cobrança do imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA) é constitucionalmente vinculada a gastos com a manutenção do
sistema viário e com a segurança do trânsito.

 Certo
 Errado

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1339161

Questão 78: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Transportes e Desenvolvimento Urbano/2002
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)

Considerando os aspectos do texto constitucional referentes à ordem econômica e financeira, julgue o item que se segue.
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Compete à União instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens e direitos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/14646

Questão 79: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Transportes e Desenvolvimento Urbano/2002
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)

Considerando os aspectos do texto constitucional referentes à ordem econômica e financeira, julgue o item que se segue.

A instituição de imposto sobre a propriedade de veículos automotores e de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação é de competência dos estados e do Distrito Federal (DF).

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/14647

Questão 80: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Partidário/2002
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
A respeito do Poder Legislativo, do sistema tributário nacional e das atribuições do Senado Federal, julgue o item que se segue.

O Senado Federal pode estabelecer, mediante resolução aprovada pela maioria absoluta de seus membros, alíquotas mínimas para o imposto sobre as operações relativas
à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), ainda que as operações e as
prestações iniciem-se no exterior, incidente sobre operações internas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/15510

Questão 81: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Partidário/2002
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)

Acerca do direito constitucional tributário, julgue o item abaixo.

Caso Alberto, residente e domiciliado em Brasília - DF, dono de uma fazenda localizada em Alto Paraíso - GO, após ter comprado um trator novo para sua fazenda, decida
doar o trator antigo para Jairo, um amigo seu que reside na propriedade vizinha, o estado de Goiás não poderá cobrar de Jairo o imposto sobre transmissão causa mortis

e doação (ITCD) incidente sobre a doação do referido trator.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/15528

Questão 82: ESAF - AFC (CGU)/CGU/2002
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Assinale a opção correta.

 a) Somente os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios têm competência para instituir taxas.
 b) Embora não possa haver dois impostos com a mesma base de cálculo, nada impede que uma taxa tenha a mesma base de cálculo de um imposto.
 c) Pertence integralmente à União o produto da arrecadação dos impostos por ela instituídos.
 d) O Poder Executivo está constitucionalmente autorizado a alterar, por decreto, alíquotas do imposto territorial rural, a fim de garantir a eficácia do princípio da

progressividade.
 e) É inconstitucional a isenção instituída pela União, na vigência da Constituição de 1988, de tributo da competência dos Estados membros.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/16593

Questão 83: Com. Exam. (MPDFT) - PJ (MPDFT)/MPDFT/2002
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Julgue os itens que se seguem, relativos ao Sistema Tributário Nacional.

I A contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, prevista no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, foi transformada em contribuição definitiva com a Emenda Constitucional n.º 37/2002.

II A definição da base de cálculo do ICMS, imposto não cumulativo, é reservada à lei complementar.

III Ao contrário da taxa judiciária, as custas judiciais constituem preço público, por isso, não sujeitas ao princípio da legalidade.

IV É inconstitucional, de acordo com o STF, a substituição tributária progressiva, a qual, em vez do diferimento, constitui a antecipação do fato gerador e,
conseqüentemente, da exigibilidade do tributo.

A quantidade de itens certos é igual a

 a)  0.
 b) 1.
 c)  2.
 d)  3.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/506444
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Questão 84: ESAF - ATE (SEFAZ MS)/SEFAZ MS/2001
Assunto: Dos impostos dos Estados e Distrito Federal (art. 155 da CF/1988)
Assinale o imposto que a Constituição Federal não sujeita ao princípio da anterioridade.

 a) Imposto sobre transmissão causa mortis de bens e direitos
 b) Imposto sobre produtos industrializados
 c) Imposto sobre transmissão inter vivos, por ato oneroso, de bens imóveis
 d) Imposto sobre grandes fortunas
 e) Imposto sobre propriedade de veículos automotores

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/44749
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Gabarito
1) E  2) B  3) A  4) Errado  5) B  6) E  7) B
8) D  9) A  10) C  11) B  12) E  13) A  14) B
15) D  16) C  17) Anulada  18) B  19) E  20) A  21) E
22) B  23) B  24) B  25) Errado  26) B  27) B  28) D
29) C  30) A  31) C  32) D  33) D  34) A  35) D
36) D  37) C  38) D  39) B  40) D  41) E  42) C
43) A  44) C  45) B  46) D  47) C  48) D  49) E
50) A  51) E  52) Certo  53) D  54) Errado  55) E  56) C
57) B  58) A  59) C  60) D  61) B  62) B  63) D
64) A  65) Certo  66) A  67) D  68) E  69) E  70) Certo
71) Certo  72) B  73) B  74) C  75) A  76) Certo  77) Errado
78) Errado  79) Certo  80) Certo  81) Certo  82) E  83) B  84) B


