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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JCv8 )

Direito Constitucional

Questão 1: FEPESE - ATM (Pref Itajaí)/Pref Itajaí/2020
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta com base na Constituição Federal de 1988.

 a) Compete aos Municípios instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação de qualquer natureza.
 b) O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana não poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel.
 c) Cabe à lei ordinária fixar as alíquotas máximas e mínimas do imposto sobre serviços de qualquer natureza.
 d) O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.
 e) Compete aos Municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, definidos em decreto municipal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1163857

Questão 2: FCC - AGC (Pref Recife)/Pref Recife/2019
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
A Constituição Federal atribui competência aos Municípios para instituir os seguintes impostos:

 a)  Imposto de Serviço Sobre Qualquer Natureza (ISSQN), contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, Imposto de Transmissão Causa Mortis e
Doação (ITCMD) e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

 b)  Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU), Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI), contribuição de melhoria, taxas e Imposto de Serviço Sobre Qualquer Natureza (ISSQN).

 c)  Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU), contribuição para o custeio do serviço de
iluminação pública, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e Imposto de Serviço Sobre Qualquer Natureza (ISSQN).

 d)  Imposto de Serviço Sobre Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) e Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI).

 e)  Taxas, Imposto de Serviço Sobre Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), contribuição de melhoria e Imposto sobre
Propriedade Territorial Urbana (IPTU).

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758661

Questão 3: FUNDATEC - Adv (GRAMADOTUR)/GRAMADOTUR/2019
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, compete aos Municípios instituir impostos sobre:
 

I. 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.
 
II. Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
 
III. Propriedade de veículos automotores.

 
Quais estão corretas?

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/856990

Questão 4: FCC - Ass TF (Manaus)/Pref Manaus/"Sem Área"/2019
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Segundo o que estabelece a Constituição Federal acerca do imposto sobre serviços de qualquer natureza,

I. suas alíquotas máximas e mínimas serão fixadas mediante resolução do Senado Federal.

II. compete ao Distrito Federal a sua instituição, como a dos demais impostos municipais.

III. medida provisória poderá excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior, a fim de regular a balança comercial.

IV. lei complementar regulará a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais que poderão vir a ser concedidos e revogados.

V. competirá à União a receita do referido imposto cobrado pelos municípios situados em Território Federal.

Está correto o que se afirma APENAS em 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/867005

Questão 5: COPEVE UFMG - Cont (UFMG)/UFMG/2019
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Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
O Artigo 156 da Constituição Federal estabelece os impostos de competência dos Municípios. É correto afirmar que este ente federado é competente para instituir
imposto sobre:

 a)  Grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
 b)  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.
 c)  Transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos.
 d)  Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/910504

Questão 6: VUNESP - AFis (Pref Valinhos)/Pref Valinhos/SF/2019
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, compete aos Municípios instituir impostos sobre

 a)  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 e sobre a propriedade de veículos automotores.

 b)  produtos industrializados e 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.

 c)  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 e sobre a propriedade predial e territorial urbana.

 d)  as operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários e sobre a exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou
nacionalizados, sendo defeso ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar suas alíquotas.

 e)  as operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários e sobre a propriedade territorial rural.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/949321

Questão 7: VUNESP - Adv (CM Piracicaba)/CM Piracicaba/2019
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Assinale a alternativa que se encontra de acordo com a Constituição Federal.

 a)  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 terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.

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

 c)  O imposto sobre serviços de qualquer natureza poderá ser progressivo em razão do tipo de serviço prestado pelo contribuinte, hipótese em que a lei ordinária
municipal deverá observar as alíquotas máximas e mínimas previstas na lei complementar.

 d)  O imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver
domicílio o doador, ou ao Distrito Federal, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos.

 e)  O imposto sobre serviços de qualquer natureza terá as suas alíquotas máximas e mínimas fixadas pela lei complementar.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/961095

Questão 8: CONSULPAM - FTrib (Pref Resende)/Pref Resende/2019
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
De acordo com o Art. 156 da Constituição Federal de 1988, compete aos Municípios instituir impostos sobre:
 

I - Propriedade predial e territorial urbana.
 
II - Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação (ITCMD), a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de
direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.
 
III - Serviços de qualquer natureza.

 
Está(ão) CORRETO(S):

 a)  Somente o item II.
 b)  Itens I, II e III.
 c)  Somente os itens I e III.
 d)  Somente os itens II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1030986

Questão 9: IBADE - ACI (Pref Jaru)/Pref Jaru/2019
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, compete aos municípios instituir impostos sobre:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1034581

Questão 10: FAUEL - FTrib (Pref H Serpa)/Pref Honório Serpa/2019
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, compete aos Municípios instituir imposto 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. Sobre este imposto, considere as
afirmativas a seguir:
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I. Compete ao Município da situação do bem.
 
II. Não incide sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
 
III. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens
ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra
e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1069376

Questão 11: FUNDATEC - AFRM (POA)/Pref POA/2019
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Em relação ao que estabelece o Art. 156, inc. II, da Constituição Federal, bem como à interpretação do referido dispositivo pelo Supremo Tribunal Federal, quanto ao
poder de tributar do Município, analise as assertivas abaixo:
 

I. É constitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis (ITBI) com base no valor venal do
imóvel.
 
II. A cobrança de ITBI é devida no momento do registro da compra e venda na matrícula do imóvel.
 
 
III. O STF assentou entendimento de que os contratos de promessa não constituem fato gerador para a incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens
Imóveis.

 
Quais estão corretas?

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1073796

Questão 12: FUNDATEC - AFRM (POA)/Pref POA/2019
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Com base no que estabelece o Art. 156, inc. III, da Constituição Federal, bem como na interpretação do referido dispositivo pelo Supremo Tribunal Federal, quanto ao
poder de tributar do Município, analise as assertivas abaixo:
 

I. É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre operações de locação de bens móveis.
 
II. As operadoras de planos de saúde não realizam prestação de serviço sujeita ao ISSQN, previsto no Art. 156, III, da Constituição Federal.
 
III. Havendo, ao mesmo tempo, locação de bem móvel e prestação de serviços, o ISS não incide sobre o segundo fato gerador também, por extensão ao que
estabelece a súmula vinculante 31 do STF.

 
Quais estão corretas?

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1073798

Questão 13: FAUEL - AudTrib (Mandaguari)/Pref Mandaguari/2019
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, os impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU), sobre os serviços de qualquer natureza (ISSQN) e sobre a
transmissão de bens imóveis (ITBI) são de competência dos Municípios. Com relação ao ITBI, assinale a alternativa CORRETA:

 a)  O ITBI pode ser progressivo em razão do valor do imóvel.
 b)  O ITBI incide sobre bens imóveis dados em garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.
 c)  O ITBI pode ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.
 d)  O ITBI incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital quando a atividade preponderante

do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1106671

Questão 14: CPCON UEPB - Proc Mun (Guarabira)/Pref Guarabira/2019
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Com base na CF/88 e na jurisprudência do STF, assinale a afirmativa correta acerca dos tributos municipais:

 a)  O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) inicia-se na data estipulada para o vencimento da
exação.

 b)  o Imposto sobre Transmissão "inter vivos" de Bens Imóveis (ITBI) incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica
em realização de capital, e sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a
atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
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 c)  O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços
constantes na lista anexa à Lei Complementar No 116/03, exceto se esses serviços não se constituírem como atividade preponderante do prestador.

 d)  O locatário possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico- tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, bem como para repetir indébito
desses tributos.

 e)  é inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na
forma estabelecida por lei nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1116494

Questão 15: VUNESP - Fisc Trib (Osasco)/Pref Osasco/2019
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, compete aos Municípios instituir impostos, entre outros casos, sobre

 a)  propriedade predial e territorial urbana.
 b)  transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
 c)  operações relativas à circulação de mercadorias, ainda que estas tenham sido adquiridas no exterior.
 d)  propriedade de veículos automotores.
 e)  prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1129896

Questão 16: CPCON UEPB - PJur (Pref Solânea)/Pref Solânea/2019
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Com base na CF/88 e na jurisprudência do STF, assinale a afirmativa correta acerca dos tributos municipais:

 a)  O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) inicia-se na data estipulada para o vencimento da
exação.

 b)  o Imposto sobre Transmissão "inter vivos" de Bens Imóveis (ITBI) incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica
em realização de capital, e sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a
atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

 c)  O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato o gerador a prestação de serviços
constantes na lista anexa à Lei Complementar N 116/03, exceto se esses serviços não se constituírem como atividade preponderante do prestador.

 d)  O locatário possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, bem como para repetir indébito
desses tributos.

 e)  é inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na
forma estabelecida por lei nacional. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1134726

Questão 17: Instituto Consulplan - ProcM (Pitangueiras)/Pref Pitangueiras/2019
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Sobre o tratamento que a Constituição da República Federativa do Brasil dá aos Impostos dos Municípios, analise as afirmativas a seguir.

I. O Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.

II. O imposto sobre transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis compete ao Município da situação do bem.

III. No tocante ao imposto sobre serviços cabe à lei ordinária fixar as suas alíquotas máximas e mínimas.

Estão corretas as afirmativas

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1166993

Questão 18: OBJETIVA CONCURSOS - Cont (FHSTE)/FHSTE/2019
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Em conformidade com a Constituição Federal, analisar a sentença abaixo:
 
Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não for dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito
Federal cabem os impostos estaduais (1ª parte). Para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, a
União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios (2ª parte).
 
A sentença está:

 a) Totalmente correta.
 b) Correta somente em sua 1ª parte.
 c) Correta somente em sua 2ª parte.
 d) Totalmente incorreta.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1219638

Questão 19: IESES - Ag Fisc (São José)/Pref São José/Tributária/2019
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
De acordo com o Título VI da Constituição Federal assinale a assertiva INCORRETA:

 a)  Sem prejuízo da progressividade no tempo, o imposto sobre a propriedade predial e territorial rural poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e
o uso do imóvel.

 b)  Com relação ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, cabe à lei complementar regular fixar as suas alíquotas máximas e mínimas.
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 c)  Com relação ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, cabe à lei complementar regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios
fiscais serão concedidos e revogados.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1225548

Questão 20: Unifil - FTrib (Pref Iretama)/Pref Iretama/2019
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital,
nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante
do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Em regra, para as empresas já em atividade,
considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica
adquirente

 a)  nos 3 (três) anos anteriores à aquisição.
 b)  nos 2 (dois) anos anteriores à aquisição.
 c)  nos 3 (três) anos anteriores e nos 3 (três) anos subsequentes à aquisição.
 d)  nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1326200

Questão 21: IBFC - Fisc (Divinópolis)/Pref Divinópolis/Rendas/2018
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
A função social da propriedade é um dos princípios constitucionais previstos na Constituição Federal de 1988. A Carta Magna, objetivando sua efetiva aplicação inseriu,
textualmente, uma previsão para que – pela via do tributo – seja onerado o cidadão que não der função social à sua propriedade. Nesse sentido, assinale a alternativa
correta.

 a)  É facultado ao Estado, mediante decreto, aplicar alíquota progressiva de IPTU para o proprietário de imóvel urbano não edificado e não utilizado
 b)  É vedado ao Município, em razão da não utilização de um imóvel urbano, aplicar alíquota progressiva de IPTU
 c)  O Poder Público Municipal, mediante lei específica, pode instituir uma hipótese de IPTU com alíquota progressiva em razão da não utilização e não edificação de

imóvel urbano
 d)  A função social da propriedade deve ser observada apenas em imóveis rurais, não sendo aplicada, em matéria tributária, para os imóveis urbanos

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/642518

Questão 22: VUNESP - Ag Con (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Assinale a alternativa que representa previsão da Constituição Federal de 1988 sobre a Tributação e o Orçamento.

 a)  A União poderá instituir, mediante lei ordinária, empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra
extrema ou sua iminência, ou no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional.

 b)  É competência da União instituir, nos termos de lei ordinária, impostos sobre grandes fortunas.
 c)  Compete à União instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
 d)  É competência dos Municípios 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.
 e)  Pertencem aos Estados e Distrito Federal 30% (trinta por cento) do produto da arrecadação do imposto que a União instituir mediante lei complementar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/714317

Questão 23: VUNESP - Fisc CT I (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, compete aos Municípios instituir impostos sobre

 a)  operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior.

 b)  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.

 c)  operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior.

 d)  transmissão “causa mortis”, 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)  transmissão “inter vivos” e “causa mortis”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis,
incluindo os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715491

Questão 24: UFMT - Proc Mun (Pref VG)/Pref VG (MT)/2018
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Conforme a Constituição Federal de 1988, o Município, que assim optar, na forma da lei, poderá fiscalizar e cobrar o seguinte tributo:

 a)  Imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis situados no Município.
 b)  Imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no território do Município.
 c) Imposto do Estado sobre transmissão causa mortis de bens situados no Município.
 d)  Contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de comercialização de petróleo e seus derivados realizadas no território do Município.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/743626

Questão 25: CONSESP - ExAd (CM Aurilândia)/CM Aurilândia/2018
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
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Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

 a)  propriedade territorial rural.
 b)  operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as

operações e as prestações se iniciem no exterior.
 c)  transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
 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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/759103

Questão 26: VUNESP - ATM (Pref SJC)/Pref SJC/Gestão Tributária/2018
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Ísis é munícipe de São José dos Campos e proprietária de uma empresa individual em seu Município. Com o objetivo de realização de capital, Ísis efetuou a operação de
transmissão de um bem imóvel, situado no Município de Caçapava, para incorporação ao patrimônio de sua pessoa jurídica. Nessa hipótese, segundo o que dispõe a
Constituição Federal a respeito da tributação, é correto afirmar que Ísis

 a)  deverá pagar o imposto municipal de transmissão inter vivos para o Município de São José dos Campos.
 b)  deverá pagar o imposto estadual sobre a doação de bens imóveis.
 c)  deverá pagar o imposto municipal de transmissão inter vivos para o Município de Caçapava.
 d)  não estará obrigada a pagar o imposto sobre a transmissão em razão de ser hipótese de isenção tributária.
 e)  não precisará pagar imposto sobre a transmissão em razão de ser hipótese de imunidade tributária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/765472

Questão 27: COPS UEL - Cont (CM Cambé)/CM Cambé/2018
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
O Art. 145 da Constituição Federal estabelece que 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 à sua disposição;
 
III – contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.
 
 

Com base nesse dispositivo constitucional, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, os tributos de competência dos Municípios.

 a)  Imposto predial e territorial urbano, imposto sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, imposto sobre a propriedade territorial rural e taxas pela
prestação de serviços.

 b)  Imposto predial e territorial urbano, imposto sobre serviços de qualquer natureza não compreendidos no Art. 155, inciso II, taxas pelo exercício de poder de
polícia e contribuição de melhoria decorrentes de obras públicas.

 c)  Imposto sobre doação de quaisquer bens ou direitos, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de qualquer natureza, taxas pelo exercício de poder de
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

 d)  Imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, impostos sobre transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e contribuição de
melhoria decorrentes de obras públicas.

 e)  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, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de qualquer natureza e contribuição de melhoria decorrentes
de obras públicas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/780155

Questão 28: IBADE - ACI (CM Porto Velho)/CM Porto Velho/2018
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
A alternativa que apresenta um tributo ao qual os Municípios têm competência para instituir de acordo com o artigo 156 da Constituição Federal de 1988 é:

 a)  Imposto sobre e Circulação de Mercadorias e Serviços.
 b)  Imposto de Veículos Automotores.
 c)  Imposto de Transmissão de Bens Imóveis.
 d)  Imposto sobre Operações Financeiras.
 e)  Taxa de Transmissão de Veículos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/814069

Questão 29: IBADE - Aud Int (CM Vilhena)/CM Vilhena/2018
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Dentro das competências municipais para instituírem tributos, a alternativa que apresenta um tributo, o qual esta na competência dos Municípios, de acordo com o artigo
156 da Constituição Federal de 1988 é:

 a)  Taxa de Transmissão de Bens Imóveis.
 b)  Imposto sobre Operações Financeiras.
 c)  Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços.
 d)  Imposto de Transmissão de Veículos.
 e)  Imposto de Veículos Automotores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/828921

Questão 30: FUNCERN - Fisc Arr (CP Trairí)/CP Trairí/2018
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, compete aos municípios instituírem impostos sobre
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 a)  transmissão inter vivos, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI), serviços de qualquer natureza (ISS) e propriedade predial e territorial urbana (IPTU).
 b)  serviços de qualquer natureza (ISS), propriedade predial e territorial urbana (IPTU) e transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens e direitos (ITCD).
 c)  operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS), renda e proventos de qualquer natureza (IR) e transmissão causa mortis e

doação de quaisquer bens e direitos (ITCD).
 d)  renda e proventos de qualquer natureza (IR), sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS) e propriedade predial e

territorial urbana (IPTU).
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/866882

Questão 31: QUADRIX - Ana (CREF 13)/CREF 13/Advogado/2018
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
De acordo com a CF, julgue o próximo item.

Os municípios poderão instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte,
sendo possível a coincidência da base de cálculo com a dos impostos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1215223

Questão 32: AROEIRA - ACI (Palminópolis)/Pref Palminópolis/2018
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
De acordo com a CF o município pode instituir os seguintes tributos.

I - Imposto

II - Contribuição social

III - Taxa

IV - Contribuição de melhoria

Estão corretas:

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

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1324612

Questão 33: Instituto AOCP - AFTM (Pinhais)/Pref Pinhais/2017
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
 Assinale a alternativa correta acerca do que a Constituição Federal disciplina sobre a competência tributária dos entes federativos.

 a)  Compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, propriedade de veículos automotores e transmissão causa mortis e doação, de
quaisquer bens ou direitos.

 b)  Compete aos Municípios instituir impostos sobre  propriedade predial e territorial urbana, propriedade territorial rural e serviços de qualquer natureza não
abrangidos pelo ICMS.

 c)  Compete aos Estados instituir impostos sobre produtos industrializados, transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos e propriedade de
veículos automotores.

 d)  Compete aos Estados instituir impostos sobre propriedade territorial rural, transmissão causa mortis e doação, 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.

 e)  Compete aos 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 e serviços de qualquer
natureza não abrangidos pelo ICMS.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/554957

Questão 34: FAU UNICENTRO - PJ (CM Clevelândia)/CM Clevelândia/2017
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Sobre a competência dos municípios para instituir impostos, é correto dizer que:

 a)  O imposto sobre propriedade predial e territorial urbana é de competência dos municípios e constitucional é a fixação de alíquota progressiva em razão do valor
venal, do percentual de ocupação ou da localização do imóvel.

 b)  Aos municípios compete a instituição do imposto sobre a propriedade territorial rural e predial e territorial urbana.
 c)  O Imposto de transmissão de bens por ato inter vivos e o imposto sobre transmissão por causa mortis são de competência dos municípios.
 d)  O Imposto sobre a propriedade de veículos automotores é de competência do município, entretanto, a titularidade para cobrança do tributo restou aos estados.
 e)  A alíquota do Imposto sobre serviços de qualquer natureza é igual em todos os municípios pois fixada por lei federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/894311

Questão 35: CEBRASPE (CESPE) - JE TJAM/TJ AM/2016
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Execução fiscal de IPTU ajuizada por determinado município do estado do Amazonas foi extinta, sem julgamento de mérito, por juiz de primeiro grau, com base na lei de
regência.
 
Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

 a)  De acordo com a CF, é concorrente a competência entre município e estado-membro para a instituição do IPTU. Assim, na hipótese em apreço, o magistrado
poderia fundamentar sua decisão na lei estadual ou na municipal.

 b)  O estado tem competência para legislar sobre a matéria; portanto, pode o juiz ter-se baseado em legislação estadual para interromper a execução fiscal.
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 c)  A previsão constitucional da autonomia dos entes federados não abrange a hipótese, uma vez que se trata de município do próprio estado-membro.
 d)  Conforme a CF, é do município a competência para instituir o IPTU; só o ente que tem competência para instituir o tributo tem competência para legislar sobre a

matéria.
 e)  A instituição de lei estadual referente ao IPTU é constitucional e aplica-se aos tributos e às execuções fiscais em curso no âmbito do estado e de seus municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/360373

Questão 36: FUNDEP - Fisc Trib (Ibirité)/Pref Ibirité/2016
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
De acordo com o estabelecido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 acerca da repartição das receitas tributárias, é correto afirmar:

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

 b) Pertencem aos municípios vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis
neles situados.

 c) Pertencem aos municípios cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus
territórios.

 d) Pertencem aos municípios vinte por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/377150

Questão 37: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2016
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Estabelecendo divisão de tributos entre os entes federativos, a Constituição Federal conferiu aos Municípios a instituição de imposto sobre a propriedade predial e
territorial urbana, permitindo sua progressividade em razão do valor do imóvel, bem como a diferenciação de alíquotas de acordo com a localização e o uso do imóvel.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/507231

Questão 38: INSTITUTO MAIS - AnaT (CM S Parnaíba)/CM Sta de Parnaíba/Legislativo/2016
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Compete ao Município instituir impostos sobre

 a)  propriedade de veículos automotores.
 b)  operações relativas à circulação de mercadorias.
 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 à sua aquisição.
 d)  transmissão causa mortis e doação.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/548204

Questão 39: UFMT - Proc Ju (CM Sorriso)/CM Sorriso/2016
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
De acordo com as normas constitucionais que tratam da competência tributária conferida aos Municípios, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(  ) O imposto sobre a propriedade territorial urbana (IPTU) poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.

(  ) A instituição da progressividade no tempo do IPTU está relacionada com a função social da propriedade, com vista a atender uma função extrafiscal que
prevalece sobre os fins meramente arrecadatórios.

(  ) Não incide imposto sobre a transmissão “inter vivos” de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.

(  ) A cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública deve ser incluída na fatura de consumo de energia elétrica.

Assinale a sequência correta.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/583594

Questão 40: VUNESP - Cont (Pref Suzano)/Pref Suzano/2016
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, compete aos Municípios instituir impostos sobre

 a)  transmissão causa mortis e “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis,
assim como doação de quaisquer bens ou direitos.

 b)  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.

 c)  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.

 d)  operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação.

 e)  produtos industrializados, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/821142
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Questão 41: FUNDEP - Adv (CM Itabirito)/CM Itabirito/2016
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
No que se refere à tributação e ao orçamento na Constituição da República de 1988, assinale a alternativa CORRETA.

 a)  Compete aos Municípios instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana e sobre a transmissão “inter vivos”.
 b)  Leis de iniciativa do Poder Legislativo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.
 c)  É facultado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir tratamento tributário desigual entre os contribuintes que se encontrem em situação

equivalente.
 d)  É vedado aos Municípios e ao Distrito Federal instituir contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/878532

Questão 42: FAUEL - Teso (CM Cambira)/CM Cambira/2016
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
De acordo com o Art. 156 da Constituição Federal, compete aos Municípios instituírem, entre outros, impostos sobre:

 a)  Propriedade de veículos automotores.
 b)  Circulação de vias através de pedágio municipal.
 c)  Patrimônio e renda de templos religiosos.
 d)  Propriedade predial e territorial urbana.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/896571

Questão 43: FAFIPA - Adv I (Pref Toledo)/Pref Toledo/2016
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

 a)  Renda e proventos de qualquer natureza.
 b)  Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
 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.
 e)  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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/923871

Questão 44: SMA-RJ (antiga FJG) - Estag For (PGM RJ)/Pref RJ/2016
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
NÃO compete aos Municípios instituir impostos sobre:

 a)  a propriedade predial e territorial urbana
 b)  a transmissão inter vivos por ato oneroso de direitos reais de garantia
 c)  a transmissão inter vivos por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física
 d)  os serviços de qualquer natureza

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/971130

Questão 45: FUNDEP - Tec (IFNMG)/IFNMG/Contabilidade/2016
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Considerando os preceitos da Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas a seguir sobre os tributos de competência dos municípios.
 

I. Os municípios podem cobrar imposto sobre a liquidação de bens móveis ou imóveis, ou de direitos sobre esses bens, de pessoas jurídicas que forem extintas,
independentemente das atividades comerciais ou industriais por elas desenvolvidas.
 
II. Os municípios têm competência para instituir impostos sobre a transmissão “intervivos”, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de
direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.
 
III. O imposto sobre propriedade predial e territorial urbana pode ser progressivo em razão do valor do imóvel, pode ter alíquotas diferentes de acordo com a
localização e o uso do imóvel e pode, ainda, ser progressivo no tempo se o imóvel edificado ou não for subutilizado ou não utilizado.
 
IV. Os municípios não podem cobrar imposto sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de incorporação de pessoa jurídica, salvo se a atividade
preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

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

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1004396

Questão 46: FCC - ACE (TCM-GO)/TCM-GO/Jurídica/2015
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
O imposto sobre propriedade predial e territorial urbana

 a)  não poderá ser cobrado pelo Distrito Federal.
 b)  só poderá ser progressivo, nos termos de lei municipal, para assegurar o cumprimento da função social da propriedade.
 c)  poderá ser utilizado como pena ao proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado.
 d)  será partilhado na razão de cinquenta por cento com o Estado de situação do imóvel.
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 e)  será objeto de lei de iniciativa privativa do Prefeito.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/257023

Questão 47: Com. Exam. (MPE SP) - PJ (MPE SP)/MPE SP/2015
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Considerando a disciplina constitucional brasileira, assinale a alternativa correta: 

 a) O Conselho Nacional de Justiça constitui órgão externo de fiscalização administrativa do Poder Judiciário, com funções administrativas e jurisdicionais, composto
por 15 membros, sob a Presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

 b) As terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, somente podem ser alienadas ou
oneradas pelo Executivo mediante prévia autorização legislativa. 

 c) A assistência social é prestada mediante contribuição à seguridade social, nos termos da lei, que estabelecerá as hipóteses em que a contribuição é dispensável. 
 d) O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana pode ser progressivo no tempo e em razão do valor do imóvel, bem como ter alíquotas diferentes de

acordo com a localização e o uso do imóvel. 
 e) Ressalvadas as hipóteses legais, as taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/306981

Questão 48: COPESE-UFT - Ag (P Nacional)/Pref Porto Nacional/Fiscalização/Tributos/2015
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Tendo por base as determinações constitucionais, analise as afirmativas.

I. Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao
Distrito Federal cabem os impostos municipais.

II. É inconstitucional a lei municipal que determina alíquotas diferentes do IPTU em razão da localização e do uso do imóvel.

III. Pertence ao município, 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.

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

Indique a alternativa CORRETA.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/589396

Questão 49: FUNDATEC - Aud Trib (Gramado)/Pref Gramado/2015
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
De acordo com o Art. 156, inciso II, da Constituição Federal, que prevê o Imposto sobre a Transmissão intervivos de bens imóveis (ITIV/ITBI), é correto afirmar que:

 a)  Poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel.
 b)  Incide sobre a transmissão onerosa realizada por fundação instituída e mantida pelo Poder Público, de bem imóvel, vinculado a suas finalidades essenciais.
 c)  Incide sobre a transmissão a título gratuito, da propriedade de bens imóveis, por natureza ou acessão física.
 d)  Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital,

salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
 e)  Não incide sobre a cessão de direitos relativos à transmissão de bens imóveis por ato intervivos, a título oneroso.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/734459

Questão 50: CETAP - Ag (Pref Tailândia)/Pref Tailândia (PA)/Tributário/2015
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Sobre a competência dos Municípios para instituir impostos prevista na Constituição da República Federativa do Brasil - CF apenas não se pode afirmar:

 a) Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4°, inciso 11, o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana poderá ser
progressivo em razão do valor do imóvel.

 b) O imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acesso física, e de direitos reais sobre imóveis,
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição compete ao Município da situação do bem.

 c) Em relação ao imposto sobre serviços de qualquer natureza previsto no inciso III do art. 156 da CF, cabe à lei ordinária fixar as suas alíquotas máximas e mínimas.
 d) O imposto sobre propriedade predial e territorial urbana poderá ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.
 e) Cabe à lei complementar regular a forma e as condições.como isenções, incentivos e benefícios fiscais que serão concedidos e revogados dos impostos sobre

serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, 11, definidos em lei complementar.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/757890

Questão 51: CETAP - Adv (Pref Tailândia)/Pref Tailândia (PA)/2015
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Compete ao Município instituir os seguintes tributos: 
 

I- imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.
 
II- 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 à sua aquisição.
 
III- imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - não compreendidos no artigo 155, 11, da Constituição Federal -, definidos em lei federal complementar.
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IV- taxas em razão do exercício do poder de polícia.
 
Após a análise dos itens, marque a alternativa correta:

 a) Estão corretos apenas os itens I e II.
 b) Estão corretos apenas os itens III e IV.
 c) Estão errados os itens I e III.
 d) Os itens II, III e IV estão corretos.
 e) Todos os itens estão errados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758332

Questão 52: INTEGRI BRASIL - Cont (CM Angatuba)/CM Angatuba/2015
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
No artigo 156 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, compete aos Municípios instituir impostos sobre:

 a)  Propriedade Intelectual e territorial urbana.
 b)  Propriedade Rural e territorial rural.
 c)  Propriedade predial e territorial urbana;
 d)  Propriedade Nacional e despesas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/812580

Questão 53: ITAME - Fisc T (Hidrolândia)/Pref Hidrolândia/2015
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Compete aos Municípios instituir impostos 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;

 b)  vendas a varejo de combustível líquidos e gasosos, exceto óleo diesel;
 c)  propriedade de veículos automotores;
 d)  transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/839777

Questão 54: FAU UNICENTRO - Adv (CM Rebouças)/CM Rebouças/2015
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Sobre a competência tributária na Constituição Federal, marque a alternativa correta:

 a)  Compete aos Municípios instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, 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 e sobre serviços de
qualquer natureza, não compreendidos dentre aqueles sujeitos à incidência de ICMS.

 b)  Comete ao município a que pertence o Serviço Registral em que o imóvel encontra-se matriculado instituir imposto devido pela sua transmissão.
 c)  Compete ao Estado instituir imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
 d)  É facultado ao Senado Federal estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas de Imposto Predial e Territorial Urbano.
 e)  Compete aos Municípios instituir impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/904884

Questão 55: COPEVE (UFAL) - Proc Mun (Craíbas)/Pref Craíbas/2015
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
A discriminação de rendas tributárias tem estreita relação com o princípio federativo. Sem receitas próprias e suficientes, os Municípios não têm assegurada sua
autonomia. Por isso, a Constituição de 1988 conferiu aos Municípios competência para instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria. Dadas as afirmativas a
respeito das exações de competência municipal,

. Os Municípios não podem instituir taxas para o custeio da iluminação pública, mas podem cobrar contribuição de melhoria para a me Isma finalidade.

II. O imposto sobre serviços de qualquer natureza é de competência municipal e pode ser exigido inclusive no caso dos serviços cartorários, já que esses não
gozam de imunidade.

III. O imposto sobre serviços de qualquer natureza não incide nos contratos de locação de bens móveis, como é o caso da locação de filmes cinematográficos,
videoteipes, cartuchos para vídeo games e assemelhados.

IV. A progressividade do IPTU é admitida apenas após a Emenda Constitucional nº 29, seja para o cumprimento da função social da propriedade, seja em função
do valor e da localização do imóvel.

V. O fato gerador do ITBI é a transmissão de bem imóvel e, portanto, somente se opera mediante registro do negócio jurídico no ofício competente.

verifica-se que estão corretas apenas 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/980199

Questão 56: CAIPIMES - ATI (Pref M Cruzes)/Pref Mogi Cruzes/2015
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Com base na Constituição Federal art. 156, I, II (155, II), é de competência dos Municípios instituírem impostos sobre:

I- propriedade predial e territorial urbana.
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II- transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato 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.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1228094

Questão 57: CETRO - AFTM SP/Pref SP/Tecnologia da Informação/2014
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Com relação aos impostos municipais, segundo a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa incorreta.

 a) O ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção
de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou
arrendamento mercantil.

 b) O ITBI compete ao Município da situação do bem.
 c) A Constituição veda a progressividade do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, em razão do valor do imóvel.
 d) O IPTU poderá, sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, § 4º, inciso II, da Constituição, ter alíquotas diferentes de acordo com a

localização e o uso do imóvel.
 e) Cabe à lei complementar fixar as alíquotas máximas e mínimas do ISS, não compreendidos no artigo 155, II, da Constituição, definidos em lei complementar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/202658

Questão 58: CONSULPLAN - Adm (Cascavel)/Pref Cascavel/2014
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal de 1988, compete aos municípios instituir impostos sobre

 a)  produtos industrializados.
 b)  propriedade territorial rural.
 c)  propriedade predial e territorial urbana.
 d)  renda e proventos de qualquer natureza.
 e)  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/244224

Questão 59: VUNESP - AFTM (Pref SJRP)/Pref SJRP/2014
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Compete aos Municípios instituir impostos sobre

 a) serviços de transporte intermunicipal e de comunicação.
 b) propriedade territorial rural.
 c) transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
 d) transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis.
 e) propriedade de veículos automotores, observando as alíquotas estabelecidas pelos Estados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/254427

Questão 60: FGV - Ass Jur (CM Recife)/CM Recife/2014
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, compete aos Municípios a instituição de:

 a)  imposto sobre a propriedade territorial rural;
 b)  imposto sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis;
 c)  empréstimo compulsório para atender as despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública;
 d)  taxa em razão do serviço público de gás canalizado por eles prestado diretamente;
 e)  imposto sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/335097

Questão 61: COPESE-UFT - Proc J (Araguaína)/Pref Araguaína/2014
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Compete aos Municípios instituir imposto sobre:

 a)  transmissão causa mortis de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.
 b)  transmissão inter vivos, por ato gratuito, de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.
 c)  transmissão inter vivos, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.
 d)  operações relativas à prestações de serviços de transporte intermunicipal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/539785

Questão 62: Legalle - ProcJ (Silv Martins)/Pref Silv Martins/2014
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, o Município de Silveira Martins tem competência para instituir os seguintes tributos:

 a)  ITBI, IPTU, ISS e ITCMD.
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 b)  IE, IR, IPI, IOF, IPTU.
 c)  IPVA, ICSM, taxas e contribuições de melhoria.
 d)  ITBI, IPTU, ISS e contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública.
 e)  ITCMD, IPVA, contribuições de melhoria e contribuição dos servidores para custeio do regime previdenciário próprio.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1040581

Questão 63: CONSULPAM - Adv (Pentecoste)/Pref Pentecoste/2014
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Conforme artigo 156 da Constituição Federal de 1988, a instituição de 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, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição, compete a:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1042001

Questão 64: VUNESP - APOFP SP/SEFAZ SP/2013
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Em relação ao Sistema Tributário Nacional, é correto afirmar que

 a) compete privativamente aos Estados federados instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas.

 b) os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública.
 c) compete ao governo do Território Federal a cobrança dos impostos estaduais de sua atribuição e, se o Território não for dividido em Municípios, cumulativamente,

os impostos municipais.
 d) as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sempre incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação.
 e) no território do Distrito Federal, caberá à União a cobrança dos impostos estaduais, enquanto a cobrança dos impostos municipais caberá ao governo do próprio

Distrito Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/205167

Questão 65: Com. Exam. (MPT) - Proc (MPT)/MPT/2013
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
No que diz respeito à tributação, considerando-se o texto constitucional e a jurisprudência do STF, considere as seguintes afirmações:
 

I - É constitucional a lei do município que reduz o imposto predial urbano sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário, que não possua outro.
 
II – As taxas cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis,
são constitucionais, ao passo que é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens
públicos.”
 
III – O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.
 
IV – É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) sobre operações de locação de bens móveis.

 
Assinale a alternativa CORRETA:

 a)  apenas as assertivas II e IV estão corretas;
 b)  apenas as assertivas I e III estão corretas;
 c)  apenas as assertivas III e IV estão corretas;
 d)  todas as assertivas estão corretas;
 e)  Não respondida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/402663

Questão 66: INTEGRI BRASIL - Ag (Pref Caconde)/Pref Caconde/Municipal/2013
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Coloque V para Verdadeiro e F para Falso.
 
O Artigo 156 da Constituição da República Federativa do Brasil, afirma que compete aos Municípios instituir impostos sobre:
 

(    )I-propriedade predial e territorial urbana;
 
(    )II-transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
 
(    )III-serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de
1993)

 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1076677

Questão 67: VUNESP - ATM (Pref SJC)/Pref SJC/Gestão Tributária/2012
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
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Analise a descrição jurídica dos seguintes impostos:

I. 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.

II. Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

III. Transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos.

Conforme a Constituição Federal, as competências para a instituição desses impostos são, respectivamente,

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/251509

Questão 68: FUNDATEC - Taqui (CM POA)/CM POA/2012
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Considerando as regras da Constituição da República Federativa do Brasil sobre os Municípios, analise as seguintes afirmativas:
 

I. O prefeito é julgado perante o Tribunal de Justiça do Estado.
 
II. A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento da sua receita com a folha de pagamento.
 
III. No limite constitucional fixado para gasto da Câmara Municipal com a folha de pagamento, não está incluído o gasto com o subsídio dos vereadores.

 
Quais estão corretas?

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/517789

Questão 69: Com. Exam. (TJ SC) - NeR (TJ SC)/TJ SC/Provimento/2012
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta:

 a)  A competência da União de instituir impostos não é exaustiva àqueles tipos tributários descritos na Constituição Federal, uma vez que, por lei ordinária, poderá
também a União instituir impostos não previstos no artigo 153, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos
discriminados na Constituição.

 b)  A instituição do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é da competência da União. Contudo, pertence aos Estados, Distrito Federal e Municípios
o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles,
por suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

 c)  É da competência dos Estados e do Distrito Federal instituir o imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), nos termos constitucionais. O produto
da arrecadação de tal imposto, conforme sua especificidade, tem por disposição constitucional a aplicação vinculada na construção e na manutenção do sistema viário
terrestre.

 d)  Instituir o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU é da competência do Município e do Distrito Federal. Esse imposto, conforme desenho
constitucional, admite a seletividade na medida em que autoriza o tratamento diferenciado em razão do uso e da localização do bem imóvel. Por outro lado, ele pode ser
submetido ao artifício da progressividade da alíquota na medida em que se aumenta a base de cálculo. Porém, a Constituição Federal só autoriza progressividade fiscal
quando enuncia que o IPTU poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel.

 e)  Em se tratando de importação de produtos estrangeiros, a União está desautorizada a cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a
lei que os instituiu ou aumentou.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/828773

Questão 70: VUNESP - Ag Fis Tri (Cubatão)/Pref Cubatão/Fiscal de Tributos/2012
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
A questão abaixo se refere à Lei Orgânica do Município de Cubatão, promulgada em 09 de abril de 1990 e suas alterações.
 
Compete ao Município instituir:

 a)  Imposto Territorial Rural.
 b)  Imposto de transmissão causa mortis, a qualquer título, por ato oneroso, de bens móveis e imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre

imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direito a sua aquisição.
 c)  Imposto Sobre Vendas a Varejo de Combustíveis líquidos e gasosos, óleo diesel e gás de cozinha.
 d)  Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza não incluídos na competência estadual, face ao disposto na Constituição da República.
 e)  Taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos genéricos e indivisíveis prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/846248

Questão 71: UPA - FOT (Pref Caririaçu)/Pref Caririaçu/2012
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Com a Constituição da República de 1988, a instituição do imposto sobre a transmissão de bens imóveis inter vivos passou a ser de inteira responsabilidade:

 a) Do município
 b) Da União
 c) Do Legislativo Estadual
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 d)  Do Estado
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/879023

Questão 72: UNIVALI - Ag Lic (CM Itajaí)/CM Itajaí/2012
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Em relação à ordem tributária constitucional brasileira, é correto afirmar que:

 a) os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas e contribuição de social, decorrente de obras públicas.
 b) é permitido aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.
 c) é vedado aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.
 d) os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, contribuições de melhoria e contribuição social, decorrente de obras públicas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1061699

Questão 73: UNIVALI - Ag Lic (CM Itajaí)/CM Itajaí/2012
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta.

 a) É vedado ao Município instituir impostos, taxas e contribuições sociais sobre templos de qualquer culto.
 b) É permitido ao Município instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
 c) É permitido ao Município exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
 d) É vedado ao Município utilizar tributo com efeito de confisco.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1061710

Questão 74: UNIVALI - Ag Lic (CM Itajaí)/CM Itajaí/2012
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

 a) propriedade predial e territorial urbana.
 b) transmissão "inter vivos", por título determinado, por ato gratuito, de bens móveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre móveis, exceto os de

garantia, bem como concessão de direitos a sua aquisição e alienação.
 c) propriedade territorial rural em área municipal.
 d) propriedade de veículos automotores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1061712

Questão 75: UNIVALI - Ass (CM Itajaí)/CM Itajaí/Comissões/2012
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Referentemente às regras sobre os impostos dos municípios na Constituição de 1988 é correto afirmar, exceto:

 a) Compete privativamente aos municípios a instituição, dentre outros, de impostos 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.

 b) São exemplos de impostos cuja competência tributária pertence exclusivamente aos municípios o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU,
o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

 c) O ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de
bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo nas hipóteses específicas descritas na Constituição.

 d) Após o advento da Emenda Constitucional nº 29/2000, vedou-se no ordenamento jurídico brasileiro, em atenção aos princípios da isonomia e economicidade, a
progressividade do IPTU em razão do valor do imóvel, legitimando-se a adoção de alíquotas diferenciadas em razão da localização e do uso do imóvel.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1063862

Questão 76: CONSULPLAN - Ana SS (CESAN)/CESAN/Advogado/2011
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Segundo a Constituição da República, compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I. Propriedade predial e territorial urbana.

II. Produtos industrializados.

III. 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.

IV. Serviços de qualquer natureza.

V. Propriedade territorial rural.

Estão corretas apenas as alternativas:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/241043

Questão 77: FACAPE - Aud Fisc (Petrolina)/Pref Petrolina/2011
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Acerca da repartição de competências entre os entes da Federação Brasileira, assinale a opção correta.
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 a) É admissível a prisão civil do depositário infiel decorrente de contrato de alienação fiduciária.
 b) Os municípios podem criar, organizar ou suprimir distritos, observados apenas os termos da lei de município, em face da autonomia política deste ente.
 c) Segundo a jurisprudência do STF, o cônjuge que não é titular de nenhum mandato eletivo, é inelegível no território de circunscrição do chefe do executivo

municipal, ressalvada a hipótese de separação judicial no curso do mandato.
 d) É constitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza-ISS sobre operações de locação de bens imóveis.
 e) Na inconstitucionalidade em concreto, proferida em última instância pelo STF, por maioria, há entendimento naquela Corte conducente a concluir que tal decisão

gera eficácia “erga omnes”, independente da suspensão da eficácia da norma, no ponto declarado inconstitucional, pelo Senado Federal.
Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/324273

Questão 78: CEPERJ - Ass Prev (RIOPREVI)/RIOPREVIDÊNCIA/2011
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Na recente tragédia que assolou a região serrana do Rio de Janeiro, surgiu o debate quanto ao pagamento de tributos estaduais, federais e municipais pelas vítimas do
evento.
 
Sob a perspectiva da organização constitucional tributária, é correto afirmar que:

 a)  O IPVA é tributo federal e o IPTU, tributo municipal.
 b)  O Imposto de Renda é tributo municipal e o IPI, tributo federal.
 c)  O IPTU é tributo estadual e o IOF, tributo municipal.
 d)  O IPI é tributo federal e o IPTU, tributo municipal.
 e)  O Imposto de Renda é tributo estadual e o IPTU, tributo federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/411512

Questão 79: FAUEL - Cont (CM Cianorte)/CM Cianorte/2011
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, compete aos Municípios instituir impostos sobre:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/919319

Questão 80: FGV - AFRE RJ/SEFAZ RJ/2010
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
No que concerne à competência tributária dos entes federados, analise as afirmativas a seguir: 

I. a União não poderá, em nenhuma hipótese, instituir impostos que tenham fato gerador ou base de cálculo próprios de impostos de competência estadual. 

II. o Distrito Federal poderá instituir contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. 

III. os Municípios, em nenhuma hipótese, poderão instituir taxas com base de cálculo própria de impostos. 

Assinale:

 a)  se somente a afirmativa I estiver correta. 
 b)  se somente a afirmativa III estiver correta. 
 c)  se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
 d)  se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
 e)  se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/4837

Questão 81: ESAF - FR (Pref RJ)/Pref RJ/2010
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Sobre os tributos de competência dos municípios, e do Distrito Federal, é incorreto afirmar que: 

 a) relativamente ao imposto predial e territorial urbano, poderá ser progressivo tanto para fins de realização da política urbana fixada no respectivo plano diretor
quanto em razão do valor do imóvel. 

 b) relativamente ao imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos
incorporados ao patrimônio de pessoa física em realização de capitalização. 

 c) relativamente ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, não incide sobre os serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 
 d) poderá ser instituída contribuição, mediante lei, para o custeio do serviço de iluminação pública. 
 e) compete a eles instituir taxas em razão da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de interesse local, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte

ou postos a sua disposição.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/39328

Questão 82: FGV - FRE (AP)/SEAD AP/2010
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)

Com relação ao tema "Sistema Tributário Nacional", analise as afirmativas a seguir.

I. Compete à União instituir impostos, dentre outras hipóteses, sobre renda e proventos de qualquer natureza, grandes fortunas (nos termos de lei complementar) e
propriedade territorial rural.

II. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos, dentre outras hipóteses, sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, sendo
suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.
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III. Compete aos Municípios instituir impostos, dentre outras hipóteses, sobre propriedade predial e territorial urbana, transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física.

Assinale:

 a) se somente a afirmativa I estiver correta.
 b) se somente a afirmativa II estiver correta.
 c) se somente a afirmativa III estiver correta.
 d) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
 e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/39759

Questão 83: CONSULPLAN - Tec Con (S Leopoldo)/Pref São Leopoldo/2010
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Assinale a seguir, a alternativa que apresenta hipótese em que NÃO é vedada a instituição de imposto pelo município:

 a) Patrimônio, renda ou serviços da União, do Estado e de outros Municípios.
 b) Templos de qualquer culto.
 c) 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 federal.
 d) Transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física.
 e) Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/237389

Questão 84: CONSULPLAN - Cont (Pref CV)/Pref CV/2010
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 reparte a competência para a instituição de impostos entre os entes federativos (União, Estados e Municípios). Correlacione as assertivas
conforme os códigos apresentados:
 

1. União.

2. Estados.

3.Municípios.

( ) Renda e proventos de qualquer natureza.

( ) Propriedade predial e territorial urbana.

( ) Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.

( ) 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.

 
A sequência está correta em:

 a)  1, 2, 3, 3
 b)  3, 2, 1, 2
 c)  1, 3, 2, 3
 d)  3, 1, 2, 1
 e)  2, 2, 1, 3

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/238529

Questão 85: CEC - Fisc (Palmeira PR)/Pref Palmeira (PR)/Tributário/2010
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
De acordo com o Art. 156 da Constituição Federal, marque verdadeiro (V) ou falso (F) para as afirmações a seguir:
 
Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
 

I. propriedade predial e territorial urbana;
 
II. propriedade de veículos automotores;
 
III. propriedade territorial rural;
 
IV. serviços de qualquer natureza, salvo os de 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.

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

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/562089

Questão 86: FUNDEP - JE TJMG/TJ MG/2009
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Em relação ao imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU, marque a alternativa CORRETA.
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 a)  Tem sua base de cálculo fixada por Lei Complementar.
 b)  Tem suas alíquotas máximas e mínimas fixadas por Lei Complementar.
 c)  Pode ser progressivo em razão do valor do imóvel.
 d)  Pode ser alvo de isenção definida em Lei Ordinária Estadual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/525662

Questão 87: FUNDEP - JE TJMG/TJ MG/2009
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Quanto ao imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS, marque a alternativa CORRETA.

 a)  Incide sobre prestação de fornecimento de energia elétrica.
 b)  Incide sobre a prestação de serviços de informática e congêneres.
 c)  Incide sobre prestação de serviços de transporte intermunicipal.
 d)  Incide sobre serviços de comunicação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/525663

Questão 88: CEBRASPE (CESPE) - DP CE/DPE CE/2008
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Em relação ao Sistema Tributário Nacional, julgue o item subseqüente.

Não incide imposto de transmissão inter vivos sobre bens que não tenham relação com a atividade da empresa e sejam incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em
realização de capital.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/90666

Questão 89: CONSULPLAN - AJ TRE RS/TRE RS/Judiciária/2008
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
A instituição do imposto sobre produto industrializado, do imposto sobre propriedade de veículo automotor e do imposto sobre a transmissão de imóvel inter vivos
compete, respectivamente:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/304943

Questão 90: FMP - Adj Proc (MP TCE-RS)/TCE-RS/2008
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta.

 a)  É vedada aos Municípios a cobrança do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tanto sobre os templos das igrejas, quanto sobre o patrimônio, a
renda e os serviços relacionados com as suas atividades essenciais.

 b)  Somente é vedada aos Municípios a cobrança do imposto sobre a propriedade predial territorial urbana sobre os templos das igrejas, nada impedindo a instituição
desse imposto sobre seu patrimônio, renda e serviços dessas instituições, inclusive quando relacionados com as suas atividades essenciais.

 c)  A União, os Estados e os Municípios não estão impedidos de instituírem impostos sobre o papel usado na impressão de livros e jornais.
 d)  Os Estados podem cobrar o imposto sobre a propriedade de veículos automotores dos veículos de propriedade dos Municípios.
 e)  Estão corretas as alternativas A e D.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/448370

Questão 91: FCC - AFTM SP/Pref SP/2007
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)

Segundo a Constituição Federal, compete aos Municípios a instituição de

 a) taxa em razão do serviço público de gás canalizado por eles prestado diretamente.
 b) empréstimo compulsório para atender as despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública.
 c) imposto sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis.
 d) imposto sobre a propriedade territorial rural.
 e) imposto sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/23979

Questão 92: FUNDEP - NeR (TJ MG)/TJ MG/Tabelionato de Protesto de Títulos e Outros Documentos de Dívida/2006
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Pelo art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não há incidência do imposto de transmissão inter vivos  de bens imóveis 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.

Considerando-se que se trata de uma proibição constitucional, é CORRETO  afirmar que, juridicamente,  esse fato se enquadra como

 a)  anistia.
 b)  diferimento.
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 c)  imunidade.
 d)  isenção.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/522013

Questão 93: CEBRASPE (CESPE) - Con Tec Leg (CL DF)/CL DF/Advogado/2006
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Com referência às limitações ao poder de tributar, previstas na Constituição Federal, julgue o item a seguir.
 
O valor de um imóvel, em regra, não é elemento hábil para aferir a capacidade contributiva do seu proprietário, e, portanto, não legitima a progressividade do IPTU.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/629659

Questão 94: OFFICIUM - NeR (TJ RS)/TJ RS/Registral/2004
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Considere as assertivas abaixo acerca da tributação e do orçamento na Constituição Federal de 1988.
 

I - A lei complementar que estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com recolhimento unificado e centralizado, compartilhando os entes federados a
fiscalização, a arrecadação e a cobrança, podendo, ainda, estabelecer condições de enquadramento diferenciadas por Estado.

 
II - O imposto sobre a propriedade de veículos automotores terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal, as quais poderão ser diferenciadas em
função do tipo e da utilização do bem, não se submetendo a fixação da base de cálculo à limitação, para cobrança, do decurso de 90 (noventa) dias da data em
que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou.

 
III - O Município que, na forma da lei, optar por fiscalizar e cobrar o imposto da União sobre a propriedade territorial rural fará jus à totalidade da arrecadação
obtida.

 
IV - Para o cumprimento da lei complementar que limita a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – Lei de
Responsabilidade Fiscal –, nos prazos que esta lei complementar estabelecer, as providências que deverão ser adotadas pelos entes federados a ela sujeitos
compreendem a redução, em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento), das despesas com cargos em comissão e funções de confiança e a exoneração dos
servidores não estáveis, vedada a exoneração dos servidores estáveis.

 
Quais são corretas?

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/465101

Questão 95: FJPF - AJ TRT1/TRT 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2004
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
A imunidade tributária, prevista na ordem constitucional brasileira, não veda a cobrança de imposto sobre a seguinte modalidade de entes da federação e fato gerador:

 a)  patrimônio – Município – alienações de bens da Petrobras
 b)  serviços – Município – prestação de serviços dos partidos políticos
 c)  patrimônio – Estado – heranças jacentes recebidas pelo Município
 d)  rendas – União – rendas auferidas pelos templos do culto evangélico
 e)  rendas – União – rendas auferidas pelas entidades sindicais dos trabalhadores

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/625949

Questão 96: SMA-RJ (antiga FJG) - ACE (TCM-RJ)/TCM-RJ/"Sem Especialidade"/2003
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
À luz do tema “da Tributação e do Orçamento” e baseado na Constituição Federal de 1988, tem-se que compete aos Municípios instituir impostos sobre transmissão inter
vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de:

 a) direitos reais de garantia
 b) bens imóveis, por acessão física
 c) cessão de direitos a sua aquisição
 d) direitos reais sobre imóveis, por acessão física

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/93791

Questão 97: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Transportes e Desenvolvimento Urbano/2002
Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)

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

A instituição do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana pertence aos estados e ao DF, em razão da observação do princípio da proporcionalidade
aplicável à administração.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/14649

Questão 98: ESAF - AFRM (Teresina)/Pref Teresina/Informática/2002
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Assunto: Dos impostos dos Municípios (art. 156 da CF/1988)
Um Município não pode cobrar o IPTU de um imóvel da União localizado no seu território, em face do princípio constitucional da:

 a)  Não-regressibilidade
 b)  Imunidade tributária recíproca
 c)  Capacidade contributiva
 d)  Não-cumulatividade
 e)  Impessoalidade

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/330203
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Gabarito
1) D  2) D  3) A  4) E  5) B  6) C  7) E
8) C  9) E  10) D  11) E  12) A  13) D  14) E
15) A  16) E  17) B  18) C  19) A  20) D  21) C
22) D  23) B  24) A  25) D  26) E  27) B  28) C
29) A  30) A  31) Errado  32) D  33) E  34) A  35) D
36) Anulada  37) Certo  38) C  39) B  40) B  41) A  42) D
43) C  44) B  45) C  46) C  47) D  48) C  49) D
50) C  51) D  52) C  53) A  54) A  55) D  56) A
57) C  58) C  59) D  60) B  61) C  62) D  63) A
64) B  65) D  66) D  67) B  68) Anulada  69) B  70) D
71) A  72) C  73) D  74) A  75) D  76) D  77) E
78) D  79) C  80) E  81) B  82) E  83) D  84) C
85) E  86) Anulada  87) B  88) Certo  89) A  90) A  91) C
92) C  93) Errado  94) A  95) A  96) C  97) Errado  98) B


