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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JCwk )

Direito Constitucional

Questão 1: FUNDATEC - Adv (Pref Gramado)/Pref Gramado/"Sem Área"/2019
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Em relação à repartição tributária prevista no artigo 158 da Constituição Federal, analise as assertivas a seguir acerca do que pertence aos Municípios.
 

I. Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo
a totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4º, III.
 
II. Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.
 
III. Vinte e cinco 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.

 
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/857323

Questão 2: FCC - Ass TF (Manaus)/Pref Manaus/"Sem Área"/2019
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
À luz do que estabelece a Constituição Federal, sobre a repartição das receitas tributárias, pertencem aos Municípios

 a)  25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.
 b)  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.
 c)  20% do produto da arrecadação de impostos residuais que a União vier a instituir, não cumulativos e que não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios

dos discriminados na Constituição Federal.
 d)  25% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, ou 50% caso o Município

opte por, na forma da lei, fiscalizar e cobrar o referido tributo.
 e)  50% 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/867002

Questão 3: FCC - Aud Fisc (SEFAZ BA)/SEFAZ BA/Administração, Finanças e Controle Interno/2019
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Considere que determinada lei estadual disponha sobre a parcela, pertencente aos Municípios, 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, estabelecendo:
 

I. a forma de cálculo do valor adicionado nas operações e prestações de serviços realizadas nos territórios dos Municípios;
 
II. critérios econômicos e sociais para distribuição diferenciada, entre os Municípios, de até três quartos dos valores que incumbe ao Estado repassar; e
 
III. como condição para a entrega da parcela, que os Municípios cumpram os limites constitucionais mínimos de aplicação de recursos em ações e serviços
públicos de saúde.

 
Referida lei estadual será

 a)  compatível com a Constituição Federal, desde que se trate de lei complementar.
 b)  incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de matérias reservadas à lei complementar federal.
 c)  compatível com a Constituição Federal apenas no que se refere à distribuição por critérios econômicos e sociais de até três quartos do produto da arrecadação

pertencente aos Municípios.
 d)  compatível com a Constituição Federal apenas no que se refere à forma de cálculo do valor adicionado.
 e)  compatível com a Constituição Federal apenas no que se refere à condição para a entrega da parcela aos Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/877316

Questão 4: FCC - Proc (SANASA)/SANASA/Jurídico/2019
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Conforme a Constituição Federal de 1988, no que se refere a repartição das receitas tributárias, pertence, entre outros valores,

 a) aos Estados e Municípios, 100% do produto da arrecadação do imposto propriedade de veículos automotores, sendo que a parte dos municípios, de cinco décimos,
será distribuída na proporção do VAF − Valor Adicional Fiscal, ocorrido em seus territórios.

 b) à União, seis décimos do valor arrecadado com o imposto sobre renda, e aos Estados e Municípios, dois décimos cada, na proporção do número de habitantes de
cada um deles.

 c) aos municípios todo o valor arrecadado com imposto 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.

 d) aos Estados, três quintos do valor arrecadado com imposto sobre a propriedade de veículos automotores, cujos proprietários residam em Municípios do respetivo
Estado.

 e) aos Estados e Municípios, todo o valor arrecadado com o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, arrecadado em seus territórios, na proporção, entre Estados e Municípios, de um para um.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/989795

Questão 5: CEBRASPE (CESPE) - Proc (TCE-RO)/TCE-RO/2019
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Em relação à repartição de receitas tributárias prevista na CF, assinale a opção que apresenta imposto de competência da União cujo produto da arrecadação pertence
aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.

 a) imposto sobre produtos industrializados
 b)  imposto de importação
 c) imposto territorial rural
 d) imposto de exportação
 e)  imposto de renda retido na fonte

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1036264

Questão 6: FAUEL - FTrib (Pref H Serpa)/Pref Honório Serpa/2019
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Com base na Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA sobre a repartição das receitas tributárias da União ou do Estado aos Municípios. Pertencem aos
Municípios:

 a)  Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.
 b)  Dez por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre produtos industrializados.
 c)  Vinte e cinco 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.
 d)  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.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1069377

Questão 7: CPCON UEPB - Adv (Pref B Ventura)/Pref Boa Ventura/2019
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
No âmbito da repartição das receitas tributárias, segundo a CF/88, pertencem aos municípios,

 a) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.
 b) cinquenta 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.
 c) vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados.
 d) vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos

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

a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1085685

Questão 8: ITAME - PMun (Pref Sen Can)/Pref Sen Can/2019
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Relativamente à repartição constitucional de receitas tributárias é correto afirmar que:

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

 b)  Pertencem ao Município vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em
seus territórios;

 c)  Pertencem aos Municípios cinquenta 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;

 d)  As parcelas de receita pertencentes aos Municípios do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em
seus territórios, serão creditadas, três quartos, de acordo com o que dispuser lei estadual.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1293825

Questão 9: FGV - TT (SEFIN RO)/SEFIN RO/2018
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Sobre a repartição da receita obtida na arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), assinale a afirmativa correta.

 a)  Pertence ao município, 50% (cinquenta por cento) do valor do IPVA arrecadado sobre a propriedade de veículo registrado, matriculado ou licenciado em seu
território.

 b)  Pertence ao município, 60% (sessenta por cento) do valor do IPVA arrecadado sobre a propriedade de veículo registrado, matriculado ou licenciado em seu
território.

 c)  Pertence ao Estado, 100% (cem por cento) do valor do IPVA arrecadado sobre a propriedade de veículo registrado, matriculado ou licenciado em seu território.
 d)  Pertence ao município, 30% (trinta por cento) do valor do IPVA arrecadado sobre a propriedade de veículo registrado, matriculado ou licenciado em seu território.
 e)  Pertence à União 10% (dez por cento) do valor do IPVA arrecadado sobre a propriedade de veículo registrado, matriculado ou licenciado no território brasileiro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/573357

Questão 10: FAUEL - Esp Reg (AGEPAR)/AGEPAR/Advogado/2018
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Acerca da repartição das receitas tributárias, de acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que:

 a)  Pertencem aos Municípios vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em
seus territórios.

 b)  Pertencem aos Municípios vinte e cinco 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.
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 c)  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão, até o quinto dia útil do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos
tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio.

 d)  A União entregará do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, vinte por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao
valor das respectivas exportações de produtos industrializados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/634598

Questão 11: OBJETIVA CONCURSOS - Fisc (Pref Nonoai)/Pref Nonoai/Tributário/2018
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Em conformidade com a Constituição Federal, assinalar a alternativa que preenche a lacuna CORRETAMENTE:
 
Pertencem aos Municípios ____ do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.
 

 a)  15%
 b)  20%
 c)  40%
 d)  50%

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/670234

Questão 12: NC-UFPR - Proc Jur (FOZPREV)/FOZPREV/2018
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Nos termos do art. 158, incisos I e IV, da Constituição de 1988, pertencem aos municípios: I - 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 - vinte e
cinco 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.

Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

 a) Da parcela de receita de ICMS pertencente aos municípios, um quarto, no mínimo, será creditado na proporção do valor adicionado nas operações relativas à
circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios.

 b) O valor adicionado corresponderá, para cada Município, ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido
o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil.

 c) É inconstitucional a concessão, por parte da União, de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao imposto de renda em relação ao Fundo de Participação
de Municípios e respectivas quotas devidas às municipalidades.

 d) Cabe à lei ordinária de cada Estado da Federação definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158 da Constituição.
 e) Nos termos de jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, o Município em que estiver situada a chamada “área alagada” de usina hidrelétrica faz jus a

participação no ICMS incidente sobre a energia elétrica gerada pela referida usina, ainda que a sede do estabelecimento se encontre em outro Município.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/671230

Questão 13: CEV UECE - AFTM (Pref Sobral)/Pref Sobral/Auditoria Fiscal/2018
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Por determinação constitucional, o governo federal transfere, mensalmente, às prefeituras municipais, recursos financeiros do Fundo de Participação dos Municípios. É
correto afirmar que a receita desse Fundo decorre de parte do produto da arrecadação dos impostos

 a)  de competência da União, excluídos os impostos de importação e exportação.
 b)  de competência da União, excluído apenas o imposto sobre a propriedade territorial rural.
 c)  e taxas federais, incluindo as contribuições, exceto as sociais e previdenciárias.
 d)  sobre produtos industrializados e sobre renda e proventos de qualquer natureza.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/671928

Questão 14: UFMT - Proc Mun (Pref VG)/Pref VG (MT)/2018
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Considerando as normas previstas na Constituição Federal de 1988 sobre repartição das receitas tributárias, NÃO é correto afirmar:

 a)  Pertence 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) Pertence aos Municípios vinte e cinco 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.

 c) Pertence aos Municípios vinte e cinco por cento dos recursos recebidos pelo Estado decorrentes do repasse de percentual do produto de arrecadação do imposto
da União sobre produtos industrializados, proporcional ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados.

 d)  Pertence aos Municípios vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência tributária residual.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/743608

Questão 15: COSEAC UFF - Fisc Trib (Maricá)/Pref Maricá/2018
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, pertencem aos Municípios cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de
veículos automotores licenciados em seus territórios. Essa espécie de repartição de receita tributária é classificada corretamente como:

 a)  impositiva.
 b)  indireta.
 c)  vinculada.
 d)  direta.
 e)  obrigatória.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/778463

Questão 16: VUNESP - Proc Ju (CM Olímpia)/CM Olímpia/2018
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Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Em relação à repartição das receitas tributárias, dispõe a Constituição Federal:

 a)  Pertencem aos Municípios vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em
seus territórios.

 b)  A União entregará, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, vinte e dois inteiros
e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal.

 c)  A União entregará, do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, 29% (vinte e nove por cento) aos Estados e ao Distrito Federal,
proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados, e, do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio
econômico, 10% (dez por cento) para os Estados, Distrito Federal e Municípios, distribuídos na forma da lei.

 d)  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos
arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio.

 e)  A União entregará do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 3% (três por cento)
ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de janeiro de cada ano.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/783585

Questão 17: FUNCERN - Adv (CP Trairí)/CP Trairí/Assessor Jurídico/2018
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece que

 a)  a política de desenvolvimento urbano, executado pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei complementar, tem por objetivo ordenar
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

 b)  pertencem aos Municípios cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis
neles situados.

 c)  a União aplicará, anualmente, nunca menos de quinze, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte por cento, no mínimo, da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

 d)  o regime especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios será disciplinado por lei ordinária que diporá sobre
vinculação à receita corrente líquida, forma e prazo de liquidação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/866046

Questão 18: FUNCERN - Fisc Arr (CP Trairí)/CP Trairí/2018
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
De acordo com o que dispõe a Constituição Federal de 1988 sobre a repartição tributária, pertencem aos Municípios

 a)  cinquenta por cento da arrecadação do imposto da União sobre os 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)  cinquenta por cento do produto de arrecadação do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seu território.
 c)  vinte e cinco por cento do produto de arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da sua competência residual sobre os impostos.
 d)  vinte por cento da arrecadação do ICMS do Estado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/866885

Questão 19: INDEPAC - Ana (Osasco)/Pref Osasco/Financeiro/2017
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
De acordo com o disposto na Constituição Federal, pertencem aos Municípios:

I. 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.

lI. quarenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados ou não.

IlI. cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.

IV. vinte e cinco 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; creditadas conforme os seguintes critérios: um quarto na proporção do valor adicionado nas
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios; e dois quartos, no mínimo, de acordo com o que
dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.

Estão corretas

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/593458

Questão 20: IBAM - AFTM (Jundiaí)/Pref Jundiaí/2017
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
A necessidade do um sistema constitucional de repartição do rendas decorro direta.monto da forma federativa de Estado, caracterizada precipuamente pela autonomia
dos entes que a compõem.
 
Com o intuito de alcançar autonomia financeira lmprescindível para a auto-organização, autoadministração e autogoverno dos entes federados, o legislador constituinte
se valeu de duas técnicas, quais sejam: a competência tributária própria e a repartição de receitas.
 
No que tange à repartição constitucional das receitas, pertence aos Municípios:

 a) a totalidade do IRT arrecado pela União em seu território.
 b) 50 % do produto do IPVA advindo de veículos licenciados em seu território
 c) IR pago pelos servidores municipais retido na fonte,
 d) 25% dos ICMS arrecadado pelo Estado.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/653298

Questão 21: BIO-RIO - Of Faz (Mangaratiba)/Pref Mangaratiba/2016
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Considere o disposto na Constituição Federal a respeito da repartição das receitas tributárias aos Municípios e analise os itens a seguir:

I. 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.

II. 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis nele situados.

III. 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no território do ente da federação.

IV. 25% 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.

V. 20% do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
 
Estão corretos os itens:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/329281

Questão 22: UFMT - TJ (TJ MT)/TJ MT/2016
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que NÃO é competência do Município instituir imposto sobre:

 a)  IPVA - Imposto de Propriedade de Veículos Automotores.
 b)  IPTU - Imposto de Propriedade Predial e Territorial Urbano.
 c)  ITBI - Imposto Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos.
 d)  ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/353334

Questão 23: CEBRASPE (CESPE) - JE TJAM/TJ AM/2016
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Acerca da competência tributária no âmbito constitucional, assinale a opção correta.

 a)  Aos estados e aos municípios compete regular a maneira como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
 b)  Lei estadual poderá prever a possibilidade de concessão de incentivos fiscais a empreendimentos, afastada a necessidade de prévio acordo conjunto entre os

estados e o DF.
 c)  Além dos tributos previstos expressamente na CF, a União detém competência residual para instituir, por lei complementar, outros impostos, ainda que

cumulativos.
 d)  É vedada qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função exercida pelos contribuintes, independentemente da denominação jurídica dos

rendimentos, títulos ou direitos.
 e)  A CF estabelece o limite de 47% do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos

industrializados para estados e municípios, por meio dos respectivos fundos de participação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/360365

Questão 24: CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Considerando os dispositivos constitucionais relativos ao STN e à ordem econômica e financeira, assinale a opção correta.

 a) Como entidades integrantes da administração pública indireta, as empresas públicas e as sociedades de economia mista gozam de privilégios fiscais não extensivos
às empresas do setor privado.

 b) Em razão do princípio da anterioridade tributária, a cobrança de tributo não pode ser feita no mesmo exercício financeiro em que fora publicada a norma
impositiva tributária.

 c) De acordo com a CF, é vedado à administração tributária, visando aferir a capacidade econômica do contribuinte, identificar, independentemente de ordem
judicial, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

 d) Embora a CF vede a retenção ou qualquer outra restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos aos estados, ao DF e aos municípios, neles
compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos, a União e os estados podem condicionar a entrega de recursos.

 e) A CF, ao diferenciar empresas brasileiras de capital nacional de empresas estrangeiras, concede àquelas proteção, benefícios e tratamento preferencial.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/364503

Questão 25: FCC - Proc (PGE MT)/PGE MT/2016
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Lei Ordinária de iniciativa de Deputado Estadual, aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada posteriormente pelo Governador de determinado Estado, disciplina os
critérios para o crédito das parcelas do produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e de comunicação pertencente aos Municípios, fixando o repasse máximo de 25 % do produto total arrecadado pelo imposto estadual e
estabelecendo o crédito de no mínimo três quartos na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços
realizadas em seus territórios. Neste caso, à luz da Constituição Federal, referida lei é

 a)  inconstitucional, pois a Constituição Federal exige o repasse de 30% do valor total arrecadado a título de ICMS para os Municípios.
 b)  constitucional, pois atende todos os preceitos que regulam a repartição de receitas tributárias na Constituição Federal.
 c)  inconstitucional, por se tratar de matéria reservada à Lei Complementar.
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 d)  inconstitucional, por se tratar de lei de iniciativa privativa do Governador do Estado.
 e)  inconstitucional, pois a Constituição Federal exige o repasse de 50% do valor total arrecadado a título de ICMS para os Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/372974

Questão 26: FCC - Proc (PGE MA)/PGE MA/2016
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Ao disciplinar a contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e
seus derivados e álcool combustível, a Constituição Federal 

 a)  veda o estabelecimento de alíquota diferenciada por produto ou uso, embora admita que haja redução e restabelecimento por ato do Poder Executivo, não se lhe
aplicando o princípio da anterioridade em matéria tributária. 

 b)  admite o estabelecimento de alíquota diferenciada por produto ou uso, embora exija que sua redução e seu restabelecimento se deem mediante prévia
autorização legislativa. 

 c)  determina que 29% do produto de sua arrecadação seja entregue pela União aos Estados e ao Distrito Federal, distribuídos na forma da lei e destinados ao
financiamento de programas de infraestrutura de transportes, sendo que 25% do montante de cada Estado serão destinados aos seus Municípios, na forma da mesma lei.

 d)  define a destinação dos recursos arrecadados, restrita ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e
derivados de petróleo e ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo, do gás natural e do álcool combustível, bem como ao
financiamento de programas de infraestrutura de transportes. 

 e)  atribui à União competência para sua instituição, por lei complementar, que poderá ainda autorizar Estados e Distrito Federal a estabelecerem critérios para a
distribuição, entre seus Municípios, do produto da arrecadação que lhes deve ser entregue pela União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/394259

Questão 27: CPCON UEPB - Aux (Gado Bravo)/Pref Gado Bravo/De Tributos/2016
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Assinale a alternativa CORRETA:

 a)  Segundo a Constituição, a alíquota mínima do Imposto sobre a transmissão causa mortis e doação (ITCMO) será fixada por Resolução do Senado Federa!.
 b)  Segundo a Constituição, as alíquotas máximas e mínimas do Imposto sobre serviços de qualquer Natureza (ISSQN) devem ser fixadas por Lei complementar.
 c)  Segundo a Constituição, a alíquota máxima do Imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA.) será fixada por Resolução do Senado Federa!.
 d)  É a constituição que fixa as alíquotas do Imposto sobre serviços de qualquer Natureza (ISSQN), do Imposto sobre a transmissão causa mortis e doação (ITCMO)

e do Imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA.)
 e)  A Constituição não faz nenhuma referência, direta ou indireta, ao veículo normativo apropriado para fixar alíquotas ou limites máximos ou mínimos de alíquotas

dos impostos estaduais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/523085

Questão 28: UERR - Proc (CM BV)/CM BV/2016
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Sabendo-se que não se confunde o conceito de receita corrente líquida, que serve de parâmetro para limites de gastos com pessoal, limites de endividamento, dentre
outros, com a receita que serve de parâmetro para o repasse realizado pelo Executivo Municipal ao Legislativo, não sujeita a fluxo de arrecadação porque calculada com
base na receita efetivamente realizada no exercício anterior. Assinale a opção que não compõem a base de cálculo do repasse do duodécimo ao Poder Legislativo
Municipal.

 a) Transferências estaduais do IPVA.
 b) Transferências federais do FPM.
 c) Transferências estaduais do ICMS.
 d) Transferências federais do ITR.
 e) Transferências estaduais do ITCMD.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691804

Questão 29: SEPLAG PMMC - Cont (M Claros)/Pref Montes Claros/2016
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Considerando os limites constitucionais, marque a alternativa CORRETA.

 a)  Os municípios devem gastar 15% do produto de arrecadação dos impostos (ISS, IPTU, ITIV) e parcelas constitucionalmente recebidas.
 b)  Os municípios devem gastar 12% do produto de arrecadação dos impostos (ISS, IPTU, ITIV) e parcelas constitucionalmente recebidas.
 c)  Os municípios devem gastar 15% do produto de arrecadação dos impostos (ISS, IPTU, ITIV), bem como as parcelas do ICMS e IPI recebidas do Estado e parcelas

constitucionalmente recebidas.
 d)  Os municípios devem gastar 12% do produto de arrecadação dos impostos (ISS, IPTU, ITIV), bem como as parcelas do ICMS e IPI recebidas do Estado e

parcelas constitucionalmente recebidas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/843570

Questão 30: FCC - ACE (TCM-GO)/TCM-GO/Engenharia/2015
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
A União entregará, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49% (quarenta e nove por
cento), designando

 a)  20% (vinte por cento) ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal.
 b)  20% (vinte por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios.
 c)  40% (quatro por cento), para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas

instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento.
 d)  1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de janeiro de cada ano.
 e)  1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/256914

Questão 31: FCC - ACE (TCM-GO)/TCM-GO/Jurídica/2015
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
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Pertence aos Municípios

 a)  100% (cem por cento) do produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos
pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

 b)  25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do imposto da União, por ela fiscalizado e cobrado, sobre a propriedade territorial rural, relativamente
aos imóveis neles situados.

 c)  50% (cinquenta por cento) do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, na
hipótese de Município que opta pela sua fiscalização e cobrança.

 d)  25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.
 e)  50% (cinquenta 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/257024

Questão 32: FCC - JATTE (SEFAZ PE)/SEFAZ PE/2015
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
À luz das normas constitucionais referentes à repartição de receitas tributárias entre os entes da federação, pertencem aos Estados e ao Distrito Federal, entre outros,

 a) 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados.
 b) 20% do produto da arrecadação do imposto extraordinário que a União instituir, no exercício da competência que para tanto lhe é outorgada pela Constituição da

República.
 c) a integralidade do produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a

qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
 d) 60% do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículos automotores licenciados nos Municípios situados em seus territórios.
 e) 20% do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, a ser-lhes entregue pela União proporcionalmente ao valor das respectivas

exportações de produtos industrializados.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/263519

Questão 33: FCC - Proc (TCM-RJ)/TCM-RJ/2015
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Município reconheceu dívida de valor em relação à determinada autarquia estadual, obrigando-se a pagá-la em prazo que deixou de cumprir. Em função disso, o
Governador do Estado condicionou a entrega de parte das receitas de impostos estaduais, que deveriam ser transferidas ao Município por força constitucional, ao
pagamento da dívida Municipal com a autarquia estadual. Considerando que o valor não repassado ao Município é inferior à sua dívida para com a autarquia estadual, a
restrição imposta pelo Estado é

 a)  inconstitucional, uma vez que ao Estado é vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos aos Municípios pela
Constituição Federal.

 b)  inconstitucional, tendo em vista que somente poderia ter sido imposta por lei estadual, de iniciativa privativa do Governador do Estado.
 c)  inconstitucional, uma vez que somente poderia ter sido determinada se o Estado, e não sua autarquia, fosse credor do Município.
 d)  constitucional, tendo em vista que determinada em razão da dívida do Município para com a autarquia estadual.
 e)  inconstitucional, uma vez que o Estado pode reter recursos atribuídos ao Município pela Constituição Federal somente na hipótese de não investimento do mínimo

exigido em ações e serviços públicos de saúde.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/283541

Questão 34: SMA-RJ (antiga FJG) - Ana Leg (CM RJ)/CM RJ/Orçamento e Finanças/2015
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
De acordo com o expressamente disposto na Constituição Federal sobre a repartição das receitas tributárias, pertencem aos Municípios:

 a) 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e do imposto da União sobre a
propriedade territorial rural

 b) 50% 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

 c) 25% 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

 d) 30% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e do imposto da União sobre a
propriedade territorial rural

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/301902

Questão 35: VUNESP - AMCI (SP)/Pref SP/Infraestrutura/2015
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
De acordo com o que dispõe, expressamente, a Constituição Federal, os Municípios têm direito, dentre outras, à seguinte receita tributária:

 a) trinta 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.

 b) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos, desde que o de cujus tenha
falecido no seu território ou que os bens estejam nele situados.

 c) o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos dos servidores municipais.
 d) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.
 e) sessenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/313442

Questão 36: CEBRASPE (CESPE) - Geog (MPOG)/MPOG/2015
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Com relação à complexidade da rede urbana brasileira e sua hierarquização intra e interurbana, julgue o item seguinte.

O fundo de participação dos municípios — transferência constitucional da União para os municípios brasileiros — é uma das fontes de recursos para a manutenção
desses, que considera o tamanho da população local: quanto maior a população de um município, maior será o repasse deste recurso.

 Certo
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 Errado
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/314066

Questão 37: CONSULPLAN - ACI (Ibiraçu)/Pref Ibiraçu/2015
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Considerando as normas constitucionais a respeito de recursos transferidos pela União aos municípios, bem como as atribuições do Tribunal de Contas da União no
controle e fiscalização de referidas transferências, assinale a afirmativa INCORRETA. 

 a)  O Tribunal de Contas do Estado é o órgão constitucionalmente responsável pelo cálculo das quotas referentes aos fundos de participação dos municípios. 
 b)  A União entregará do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 22,5% ao fundo de

participação dos municípios. 
 c)  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. 
 d)  Pertencem aos municípios 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e

25% 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/413179

Questão 38: VUNESP - ATM (Pref SJC)/Pref SJC/Gestão Tributária/2015
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Em relação às transferências constitucionais que recebe de outros entes da federação, é correto afirmar que os municípios participam com

 a)  cinquenta por cento (50%) do produto da arrecadação do imposto cobrado pela União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles
situados.

 b)  vinte por cento (20%) 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.

 c)  vinte por cento (20%) do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, por meio do Fundo de Participação dos Municípios.
 d)  vinte e cinco por cento (25%) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.
 e)  dez por cento (10%) do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, por meio do Fundo de Participação dos Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/691202

Questão 39: ITAME - Proc Jur (CM Edéia)/CM Edéia/2015
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Consideradas as disposições dos artigos de 157 a 162 da Constituição Federal no tocante às hipóteses de repartição das receitas tributárias, marque a alternativa
incorreta:

 a)  cabe aos Municípios 50% (cinquenta por cento) do imposto sobre a propriedade territorial rural, situada em seu território.
 b)  o município fica com cem por certo do produto arrecadado, quando fiscaliza e arrecada o ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, imposto de

competência da União.
 c)  a União entregará ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 27,5% do produto da arrecadação do IR - Imposto de Renda incidente na fonte,

sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem.
 d)  É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles

compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/829277

Questão 40: ITAME - Proc J (Hidrolândia)/Pref Hidrolândia/2015
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Sobre a repartição constitucional das receitas tributárias, marque a alternativa incorreta de acordo com a Constituição Federal de 1988:

 a)  Pertencem aos Municípios vinte e oito 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.

 b)  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.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/839791

Questão 41: FADESP - Econ (Parauapebas)/Pref Parauapebas/2015
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
A Constituição de 1998 introduziu importantes mudanças nas relações intergovernamentais, aprofundando o processo de descentralização fiscal começado em 1970. A
mudança que NÃO condiz com o cenário de transição de 1988 é a

 a)  concessão, aos governos subnacionais, da competência tributária exclusiva para legislar, arrecadar e fixar alíquotas de impostos.
 b)  redução da participação de estados e municípios na arrecadação do governo federal, através de diminuição das alíquotas de transferências do FPE e FPM.
 c)  vinculação de gasto específica para as transferências intergovernamentais, como o FPE e FPM.
 d)  partilha da arrecadação do ICMS entre o estado de origem e o de destino da operação tributária, através do diferencial de alíquota.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/869836

Questão 42: FAUEL - ProJur (CM Roncador)/CM Roncador/2015
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Em relação ao repasse pela união do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, assinale a
alternativa correta:

 a) O repasse será no percentual de 49% (quarenta e nove por cento)
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 b) O repasse será no percentual de 48% (quarenta e oito por cento)
 c) O repasse será no percentual de 21,5% ( vinte e um inteiros e cinco décimos por cento)
 d) O repasse será no percentual de 1% (um por cento)

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/967270

Questão 43: CAIPIMES - ATI (Pref M Cruzes)/Pref Mogi Cruzes/2015
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Leia o enunciado abaixo e, em seguida assinale a alternativa correta.

Conforme a nossa CF/88, art. 157, II, pertence aos Municípios:

 a)  vinte e cinco 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.

 b)  cinquenta 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.

 c)  vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.
 d)  quarenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1228095

Questão 44: CAIPIMES - Fisc (Pref M Cruzes)/Pref Mogi Cruzes/2015
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Complete a lacuna.

“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão, até o                    dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos
arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio”. (Art. 162 da CF)

 a)  décimo quinto
 b)  décimo
 c)  primeiro
 d)  último

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1228119

Questão 45: VUNESP - Proc Mun (SP)/Pref SP/2014
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
No que tange à repartição das receitas tributárias estabelecidas pelo texto constitucional, é correto afirmar que pertencem aos Municípios:

 a)  vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.
 b)  cinquenta por cento do produto de arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
 c)  vinte e um inteiros e cinco décimos do produto de arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.
 d)  cinquenta por cento sobre as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e não há repartição tributária de impostos

estaduais, como o ICMS e o IPVA.
 e)  cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/211442

Questão 46: Com. Exam. (TRF 2) - JF TRF2/TRF 2/2014
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
O Banco do Brasil celebra contrato de mútuo com o Estado do Espírito Santo, com interveniência da União Federal, e insere cláusula autorizando a retenção dos créditos
do referido Estado no fundo de participação dos estados em caso de inadimplemento, com a  compensação da dívida. Sobrevindo o inadimplemento, o Banco executa a
cláusula, retendo créditos do Estado e compensando-os com a dívida. Assinale a alternativa correta:

 a) A retenção é constitucional, pois, embora o fundo de participação pertença aos estados, ele pode, excepcionalmente, ser retido para pagamento de créditos da
administração federal direta e indireta, até quando não exista cláusula expressa, conforme jurisprudência dominante.

 b) A retenção é inconstitucional, pois o fundo de participação dos estados só pode ser retido se houver crédito da própria União Federal ou de suas autarquias ou
para exigir o cumprimento do gasto mínimo com o sistema único de saúde.

 c) A retenção é constitucional, desde que, além da prévia interveniência da União Federal (requisito cumprido), exista a prévia aprovação do Tribunal de Contas da
União Federal.

 d) A retenção é inconstitucional, pois o fundo de participação dos estados é receita própria destes entes e não pode ser retido.
 e) A retenção é constitucional, pois existiu a necessária cláusula em tal sentido, ajustada à autonomia do Estado, constitucionalmente garantida, e ocorreu a prévia

interveniência da União Federal, de modo que seu cumprimento é exigência do princípio constitucional da moralidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/257997

Questão 47: FAFIPA - Adv (CM Campina GS)/CM Campina G do Sul/2014
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
A respeito da repartição das receitas tributárias, de acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA:

 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 por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art.
154, I, da Constituição Federal.

 c)  Pertencem aos Municípios vinte e cinco 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.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/923142

Questão 48: CONSULPAM - Adv (Pentecoste)/Pref Pentecoste/2014
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Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Conforme artigo 158 da Constituição Federal de 1988, quanto à repartição de receitas, 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, compete
aos:

 a)  Estados
 b)  Estados e Distrito Federal.
 c)  Estados e Municípios.
 d)  Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1042002

Questão 49: CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJ BA)/TJ BA/Provimento/2014
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Considerando o disposto na CF a respeito da repartição das receitas tributárias, assinale a opção correta.

 a)  Não existe previsão constitucional para que a União repasse aos municípios parcela da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural.
 b)  Pertence aos estados o produto da arrecadação do imposto da União sobre a 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.
 c)  Pertence aos municípios 75% 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.
 d)  Pertence à União 25% do produto da arrecadação do imposto do estado sobre a propriedade de veículos automotores.
 e)  Pertence ao DF 5% do produto da arrecadação do imposto da União sobre produtos industrializados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1108013

Questão 50: CAIPIMES - Ana (Pref Botucatu)/Pref Botucatu/Orçamentário/2014
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Estabelece a CF/88 que a União entregará do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados:

 a)  dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados.
 b)  vinte por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados.
 c)  cinquenta por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados.
 d)  três por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1218082

Questão 51: FCC - AFR SP/SEFAZ SP/Tecnologia da Informação/2013
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Ao dispor sobre a repartição de receitas tributárias entre os entes da Federação, a Constituição da República estabelece que pertence aos Municípios

 a) 50% 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.

 b) a totalidade do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, quando os Municípios
optarem, na forma da lei, por sua fiscalização e cobrança, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.

 c) 10% do produto da arrecadação do imposto da União sobre produtos industrializados, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos
industrializados.

 d) 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre transmissão causa mortis e doação, relativamente a fatos geradores ocorridos em seus territórios.
 e) 29% do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus

derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, devendo ser observada a destinação ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/97248

Questão 52: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STF)/STF/Apoio Especializado/Suporte em Tecnologia da Informação/2013
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Acerca do Estado federal brasileiro, tendo como referência a Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.
 
A norma constitucional consistente na obrigatoriedade de repasse, pela União, de 10% da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados aos estados e ao
Distrito Federal objetiva a preservação da autonomia estadual e distrital.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/162236

Questão 53: FCC - ATCE (TCE-AM)/TCE-AM/Auditoria Governamental/2013
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
A Lei Complementar no 24/1975 dispõe sobre a competência do Conselho Nacional de Política Fazendária − CONFAZ para autorizar, mediante convênio, a concessão de
benefícios fiscais no âmbito da legislação estadual sobre ICMS. Além de estabelecer a obrigatoriedade dos convênios ratificados a todas as unidades da federação (art.
7o), o referido diploma legal definiu sanções em face da inobservância de suas disposições. Em seu art. 8o, parágrafo único, contemplou, entre as penalidades previstas,
a suspensão do pagamento das quotas referentes ao Fundo de Participação dos Estados. Essa medida de caráter sancionatório,

 a) diferentemente do condicionamento em face da existência de crédito não pago em favor da União, trata-se de hipótese de retenção de recursos dos Estados
inadmitida pelo texto constitucional, mas que não cabe ser impugnada em sede de ação direta de inconstitucionalidade.

 b) guarda plena conformidade com o texto constitucional, pois visa a inibir, em nome do princípio federativo, a concorrência predatória entre os governos estaduais,
denominada de "guerra fiscal".

 c) constitui hipótese excepcional de retenção pela União dos recursos do Fundo de Participação dos Estados expressamente contemplada pelo texto constitucional.
 d) incorre em vício de inconstitucionalidade na medida em que contraria a vedação plena de restrição ou retenção à entrega e ao emprego dos recursos

constitucionalmente transferidos aos Estados e ao Distrito Federal, cabendo, portanto, ser impugnada em sede de ação direta de inconstitucionalidade.
 e) somente cabe ser aplicada, em virtude da garantia do contraditório e da ampla defesa, após a conclusão de processo administrativo que, ante controvérsia entre

governos estaduais, resulte em juízo de reprovação proferido pelo CONFAZ quanto à observância de suas decisões e de suas competências.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/289658
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Questão 54: PUC PR - Aud (TCE-MS)/TCE-MS/2013
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
De acordo com o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias, é CORRETO afirmar:

 a)  Pertencem aos Municípios vinte e cinco 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, sendo creditadas referidas receitas, no mínimo, na proporção de três quartos do
valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços realizadas em seus territórios.

 b)  Pertencem aos Municípios vinte e um inteiros e cinco décimos por cento do produto da arrecadação da União sobre imposto de renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados.

 c)  Pertencem aos Estados vinte e cinco por cento do produto da arrecadação oriunda de impostos extraordinários.
 d)  A União entregará aos Estados cinco por cento do produto da arrecadação sobre imposto de renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos

industrializados para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste, por meio de suas instituições financeiras
de caráter regional.

 e)  Os Estados entregarão aos Municípios cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis
neles situados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/509441

Questão 55: INTEGRI BRASIL - Ag (Pref Caconde)/Pref Caconde/Fiscalização/2013
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Conforme Inciso IV do Artigo 158 da Constituição da República Federativa do Brasil no que tange “Pertencem aos Municípios”,                            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.

 a)  vinte por cento.
 b)  vinte e cinco por cento.
 c)  trinta por cento.
 d)  trinta e cinco por cento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1076645

Questão 56: INTEGRI BRASIL - Ag (Pref Caconde)/Pref Caconde/Municipal/2013
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
De acordo com o Artigo 158 da Constituição da República Federativa do Brasil, pertencem aos Municípios:
 

I-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;
 
II-vinte por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a
totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4º, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) (Regulamento)
 
III-cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios;
 
IV-vinte e cinco 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.

 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1076683

Questão 57: QUADRIX - Adv (COREN DF)/COREN DF/2013
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:

 a) 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) Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.
 c) Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias.
 d) Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de

comunicação.
 e) Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a

totalidade em determinadas situações.
Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1179124

Questão 58: CEBRASPE (CESPE) - Med (SESA ES)/SESA ES/AUDITOR/2013
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
De acordo com a Emenda n.º 29 da Constituição Federal, percentuais do orçamento e das receitas de estados e municípios devem ser utilizados para o financiamento da
saúde pública. Acerca da natureza dessas receitas, assinale a opção correta.

 a) ISS e ITBI são impostos municipais, enquanto o ICMS e IPVA são impostos estaduais.
 b) IPTU é imposto municipal, enquanto o ISS é imposto estadual.
 c)  ITCMD é imposto municipal, enquanto o ICMS é imposto estadual.
 d) ISS e ITBI são impostos arrecadados tanto pelos estados quanto pelos municípios.
 e) ITCMD é imposto municipal, enquanto o ISS é imposto estadual.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1330555
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Questão 59: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Correição/2012
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Sobre o sistema tributário nacional, assinale a opção correta.

I. A previsão constitucional de repartição das receitas tributárias altera a distribuição de competência, tendo em vista que influi na privatividade do ente
federativo em instituir e cobrar seus próprios tributos.

II. A vedação ao confisco é facilmente conceituada no  direito pátrio, vez que há definição objetiva, expressa em nosso ordenamento jurídico, que
possibilita aplicálo concretamente, sem a necessidade de ser estudada com o sistema socioeconômico.

III. A princípio da carência veda cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, porém
ele só se aplica a algumas espécies de tributos.

IV. A orientação do Supremo Tribunal Federal inclina-se na linha de que o empréstimo compulsório é identificado como uma típica modalidade tributária
que se sujeita, por isso mesmo, ao regime jurídico constitucional inerente aos tributos em geral.

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/64359

Questão 60: CEBRASPE (CESPE) - PJ (MPE RR)/MPE RR/2012
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Com base na CF, assinale a opção correta acerca do Sistema Tributário Nacional, dos impostos e da repartição das receitas tributárias.

 a) Compete à União instituir o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, mas pertence aos estados e ao DF o produto da arrecadação desse imposto,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por tais entes federativos, suas respectivas autarquias e fundações.

 b) A União, os estados, o DF e os municípios podem cobrar taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos, devendo tais
serviços estar sendo efetivamente prestados, pois não se admite a cobrança de taxa em razão de serviços potencialmente postos à disposição do contribuinte.

 c) A vedação constitucional da cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os tenha instituído ou aumentado alcança, de
modo indeterminado, os diversos tributos de todos os entes federativos.

 d) Pertence aos municípios a competência para instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos.
 e) Sempre que possível, os impostos devem ter caráter pessoal e ser graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, mas a administração tributária não

pode identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte sem, antes, dar ciência da investigação correspondente à autoridade judicial.
 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/105192

Questão 61: AOCP - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Procuradoria/2012
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
No que se refere à Repartição das Receitas Tributárias, de acordo com a Constituição Federal, pertencem aos Municípios

 a)  cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.
 b)  trinta 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.
 c)  vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados.
 d)  cinquenta por cento da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer

título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
 e)  vinte por cento do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/401576

Questão 62: FUMARC - Ass Leg I (CM JF)/CM Juiz de Fora/2012
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Compete ao Município instituir o seguinte tributo:

 a)  Imposto em razão do exercício do poder de polícia.
 b)  Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços.
 c)  Imposto sobre propriedade de veículos automotores.
 d)  Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/416150

Questão 63: FUNDATEC - Ass Leg I (CM POA)/CM POA/2012
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 alterou substancialmente a distribuição da competência tributária entre os entes da federação, bem como os mecanismos de transferência
das receitas tributárias. Analise as afirmações seguintes sobre os efeitos das alterações introduzidas pela Constituição Federal de 1988.
 

I. A tributação tem contribuído pouco para o combate à concentração da renda e da riqueza no país.
 
II. Apesar das alterações profundas introduzidas pela Constituição Federal de 1988, a carga tributária bruta manteve-se, até os anos recentes, em percentuais
como proporção do PIB (produto interno bruto) próximo aos verificados nos cinco anos anteriores ao de entrada em vigor da Constituição Federal.
 
III. Em relação aos Municípios, em seu conjunto, após as mudanças introduzidas pela Constituição Federal de 1988 as receitas de transferências superam as
receitas de arrecadação própria.

 
Quais estão corretas?

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/517107

Questão 64: NC-UFPR - Adv (FPMA)/FPMA/2012
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
O Supremo Tribunal Federal julgou procedentes “as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI nº 1.987/DF, ADI nº 875/DF, ADI nº 2.727/DF e ADI nº 3.243/DF) para,
aplicando o art. 27 da Lei nº 9.868/99, (...) declarar a inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, do art. 2o, inciso I e II, §§ 1o, 2o e 3o, e do Anexo Único da Lei
Complementar nº 62/1989, assegurada a sua aplicação até 31 de dezembro de 2012” (STF, ADI 875/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, J. 24/02/2010, f. 277). A Ação Direta
de Inconstitucionalidade n. 875 refere-se ao Fundo de Participação dos Estados (FPE). Sobre esse Fundo, considere as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou
falsas (F):
 

(  ) O Fundo de Participação dos Estados tem, como uma de suas funções, a redução das desigualdades regionais.
 
(  ) 21,5% do produto de arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados é entregue pela União ao
Fundo de Participação dos Estados.
 
(  ) A repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados deve obedecer à proporção de captação de impostos e atividade econômica de cada Estado-
membro, ou seja, o Estado-membro que tiver melhor atividade econômica e captação de impostos receberá parcela maior de recursos.
 
(  ) Nos termos da Constituição Federal, a União pode condicionar a entrega dos recursos do Fundo de Participação dos Estados ao pagamento de seus créditos,
inclusive de suas autarquias.
 
(  ) As transferências advindas do Fundo de Participação dos Estados requerem controle posterior do Tribunal de Contas da União das contas prestadas pelos
Estados-membros.

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

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/781696

Questão 65: NC-UFPR - Adv (FPMA)/FPMA/2012
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Com a finalidade de preservar o Pacto Federativo, a Constituição Federal de 1988 prevê a repartição das receitas tributárias. Sobre o assunto, considere as seguintes
receitas:
 

1. Vinte por cento do produto da arrecadação do imposto não previsto entre os da competência da União, instituído mediante lei complementar.
2. Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis nele situados, cabendo a
totalidade na hipótese de o Município fiscalizar e cobrar, na forma da Lei Federal 11.250/2005, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra
forma de renúncia fiscal.
3. Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.

 
Pertencem aos Municípios a(s) receita(s) discriminada(s) no(s) item(ns):

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/781698

Questão 66: CETAP - Tec (CM Ananindeua)/CM Ananindeua/Administrativo Legislativo/Direito/2012
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Quanto à repartição constitucional das receitas tributárias, pertencem aos Municípios, EXCETO:

 a)  vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência residual a que se refere o art. 154, I,CR/88.
 b)  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 instituíreme mantiverem.
 c)  cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a

totalidade na hipótese da opção a que se fefereo art. 153, §4º,III. CR/88.
 d)  cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de velculos automotores licenciados em seus territórios.
 e)  vinte e cinco 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/814586

Questão 67: UPA - FOT (Pref Caririaçu)/Pref Caririaçu/2012
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são obrigados a divulgar os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de
origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. O prazo legal para cumprimento desta obrigação, de acordo com o artigo 162 da
Constituição Federal de 1988, é:

 a) Até o dia 30 do mês em que se deu a arrecadação.
 b) Até o dia 12 de dezembro de cada ano.
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 c) Até o dia 10 de cada mês.
 d) Até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/879020

Questão 68: COPEVE (UFAL) - Ana (MPE AL)/MPE AL/Gestão Pública/2012
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, não pertencem aos municípios:

 a)  vinte e cinco 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.

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

 c)  vinte por cento do produto da arrecadação de novos impostos criados pela União no exercício da competência tributária residual prevista no art. 154, I.
 d)  cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.
 e)  cem por cento do produto da arrecadação do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana cobrado em seu território

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/884673

Questão 69: COPEVE (UFAL) - Aud (MPE AL)/MPE AL/2012
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, fixar o coeficiente do Fundo de Participação do Município (FPM) caberá ao

 a)  Tesouro Nacional.
 b)  Tribunal de Contas do Município, quando houver.
 c)  Tribunal de Contas dos Municípios.
 d)  Tribunal de Contas do Estado, quando não houver Tribunal de Contas do Município.
 e)  Tribunal de Contas da União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/885309

Questão 70: COPEVE (UFAL) - Proc (Pref Maceió)/Pref Maceió/2012
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Sobre as receitas públicas municipais, assinale a única opção correta.

 a)  Os municípios têm direito, por expressa previsão constitucional, à integralidade das receitas do imposto territorial urbano e do imposto territorial rural, desde que
optem por instituí-los.

 b)  A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias (ICMS) a que têm direito os municípios não pode se sujeitar à condição
decorrente de benefício fiscal estadual.

 c)  A lei complementar que dispõe sobre os critérios do Fundo de Participação dos Municípios foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ficando
assegurada sua aplicação apenas até 31 de dezembro de 2012.

 d)  Pertence aos municípios 23,5% do produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

 e)  Os municípios fazem jus, por imposição constitucional, a 25% das receitas arrecadadas por meio do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de
mercadorias (ICMS) recolhido em seu território.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1013821

Questão 71: COPEVE (UFAL) - Ana Pre(Pref Maceió)/Pref Maceió/2012
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Assinale a opção incorreta sobre as receitas municipais.

 a)  Constituem receita pública dos municípios cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores
licenciados em seus territórios.

 b)  Constitui receita pública dos municípios a totalidade dos recursos obtidos por meio da cobrança de imposto sobre serviços de qualquer natureza, exceto
transporte intermunicipal e interestadual e comunicação.

 c)  Constitui receita pública dos municípios a totalidade daquilo que se arrecadar por meio 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.

 d)  Constituem receita pública dos municípios setenta por cento dos recursos obtidos por meio do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas
a títulos ou valores mobiliários incidente sobre ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial.

 e) Constituem receita pública dos municípios cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente
aos imóveis neles situados, desde que optem por realizar sua cobrança e fiscalização.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1028515

Questão 72: FAFIPA - ALeg I (CM F Iguaçu)/CM Foz do Iguaçu/2012
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, no que se refere à Repartição das Receitas Tributárias, assinale a alternativa correta.

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

 b)  Pertencem aos Municípios cinquenta 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.

 c)  Pertencem aos Municípios setenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles
situados.

 d)  A União entregará do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao
valor das respectivas exportações de produtos industrializados.

 e)  A União entregará do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados trinta e dois inteiros
e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1061032
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Questão 73: GSA - Proc (IPRED)/IPRED/2012
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Segundo o artigo 157, I da Constituição Federal, o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem, pertencem:

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1123062

Questão 74: Com. Exam. (MPE MS) - PJ (MPE MS)/MPE MS/2011
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Deverá integrar o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal:

 a)  cinquenta por cento do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a Propriedade de Veículos Automotores;
 b)  vinte e um inteiros e vinte e cinco décimos por cento do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos

industrializados;
 c)  vinte e nove por cento do produto da contribuição de intervenção no domínio econômico;
 d)  o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza retidos na fonte pelos Estados ou pelo Distrito Federal;
 e)  quarenta e oito por cento do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/536245

Questão 75: FCC - Proc (MPE TCM-BA)/TCM-BA/2011
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Considerando a repartição constitucional de receitas tributárias, é correto afirmar que

 a)  o município fica com cem por certo do produto arrecadado, quando fiscaliza e arrecada o ITR − Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, imposto de
competência da União.

 b)  compete ao Município de origem da ocorrência do fato gerador 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas ao ICMS −
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

 c)  pertence aos Municípios 50% do produto da arrecadação do IR − Imposto de Renda, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem.

 d)  a União entregará ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 27,5% do produto da arrecadação do IR − Imposto de Renda incidente na fonte,
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem.

 e)  a União entregará aos Estados e Distrito Federal 10% do produto da arrecadação do IPI − Imposto sobre Produtos Industrializados, pelos fatos geradores
ocorridos em seus territórios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/564462

Questão 76: CEBRASPE (CESPE) - JS (TJ ES)/TJ ES/2011
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Considerando as atribuições do Poder Legislativo e as do Executivo no que se refere ao STN, as limitações ao poder de tributar e a repartição das receitas tributárias,
conforme o disposto na CF, assinale a opção correta.

 a) É terminantemente vedada a retenção, a qualquer título, dos valores que devam ser transferidos, por previsão constitucional, aos estados, ao DF e aos municípios
na repartição das receitas tributárias.

 b) Compete privativamente ao Senado Federal avaliar periodicamente a funcionalidade do STN, em sua estrutura e seus componentes, assim como o desempenho
das administrações tributárias da União, dos estados, do DF e dos municípios.

 c) É atribuição privativa do presidente da República dispor, mediante decreto, sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas, resguardada a
competência do Congresso Nacional para aprovar a instituição e majoração de impostos, taxas e contribuições de melhoria.

 d) Em razão do princípio da anterioridade comum, que não se confunde com o da anterioridade nonagesimal, a CF veda, de forma absoluta, a cobrança de tributos
no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

 e) Os conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os estados, o DF e os municípios são disciplinados por lei complementar, cabendo à lei ordinária
regular as limitações constitucionais ao poder de tributar.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1329688

Questão 77: ESAF - FR (Pref RJ)/Pref RJ/2010
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)

Sobre a repartição da arrecadação tributária prevista na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é correto afirmar que:

 a) pertence aos estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias, pelas fundações que instituírem e mantiverem e pelas empresas públicas e sociedades de economia mista
que controlarem.

 b) pertence aos municípios a totalidade do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles
situados.

 c) pertence aos municípios vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do respectivo estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

 d) a União entregará, do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios,
proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados.

 e) a nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a cinquenta por cento do montante do produto da arrecadação do imposto sobre produtos
industrializados entregue pela União proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados, devendo o eventual excedente ser distribuído
entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha estabelecido.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/39329

Questão 78: CESGRANRIO - PB (BNDES)/BNDES/Direito/2010
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Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Com base na repartição das receitas tributárias, NÃO pertencem aos

 a) Municípios 100% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre os rendimentos
pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem.

 b) Municípios 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.
 c) Municípios 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a

totalidade para os municípios que optarem, na forma da Lei, por atividades de fiscalização e cobrança do respectivo imposto, desde que não implique redução do mesmo
ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.

 d) Estados e Distrito Federal 50% do produto da arrecadação de novo imposto que a União vier a instituir, com base na utilização de sua competência residual.
 e) Estados e Distrito Federal 100% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre os

rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/81998

Questão 79: MS CONCURSOS - Cont (CM BJ Itaba)/CM BJ Itabapoana/2010
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
A Constituição Federal, ao disciplinar a repartição das receitas tributárias, estabelece que pertencem aos Municípios:

 a)  Cinquenta 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.

 b)  Cem por cento do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, caso o Município optar pela
sua fiscalização e cobrança, nos termos do texto constitucional.

 c)  Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.
 d)  Setenta e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos

pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/536520

Questão 80: FEPESE - Proc (PGE SC)/PGE SC/2010
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Sobre a repartição das receitas tributárias, a Constituição Federal dispõe que:

 a) pertencem aos Estados e ao Distrito Federal cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural,
relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade quando por si fiscalizado e cobrado.

 b) pertencem aos Municípios setenta e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em
seus territórios.

 c)  pertence aos Municípios a integralidade 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.

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

 e) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão, semestralmente, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os
valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1001704

Questão 81: ESAF - EPPGG/MPOG/2009
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Assinale a opção correta relativa ao Sistema Tributário Nacional e Finanças Públicas na Constituição Federal de 1988.

 a) Cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e regular as
limitações constitucionais ao poder de tributar, mas as normas gerais em matéria de legislação tributária podem ser estabelecidas por lei ordinária.

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

 c) Quarenta e oito por cento do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados serão
entregues pela União ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios.

 d) A vedação de retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles
compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos, impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos,
inclusive de suas autarquias.

 e) A lei orçamentária anual compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências
financeiras oficiais de fomento.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/66553

Questão 82: CEBRASPE (CESPE) - DP AL/DPE AL/2009
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Com relação à repartição das receitas tributárias, julgue o item a seguir.

Os municípios têm participação direta quanto ao produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem ou mantiverem.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/76728

Questão 83: FCC - ACE (TCE-GO)/TCE-GO/Jurídica/2009
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Ao dispor sobre repartição das receitas tributárias entre os entes da Federação, a Constituição da República prevê que pertence aos Estados
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 a) o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título,
pelas autarquias e fundações municipais localizadas em seus territórios.

 b) vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir, mediante lei complementar, no exercício da competência que lhe é atribuída
constitucionalmente para instituir impostos não discriminados na Constituição.

 c) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados.
 d) trinta por cento do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana de imóveis situados em seus territórios.
 e) vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto 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/246062

Questão 84: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE MA/TRE MA/Judiciária/2009
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Acerca do Sistema Tributário Nacional e da repartição de receitas tributárias, assinale a opção correta.

 a)  A CF atribuiu aos estados competência tributária residual, que consiste na possibilidade de criação de impostos não previstos no texto constitucional, mediante lei
complementar.

 b)  Os municípios têm competência constitucional para instituição de contribuição para custeio de serviço de iluminação pública, a qual pode ser cobrada na fatura de
consumo de energia elétrica.

 c)  Segundo o princípio da anterioridade tributária, não se revela possível a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da
lei instituidora ou que os tenha majorado.

 d)  Os estados não poderão condicionar a entrega de recursos aos municípios ao pagamento de seus créditos.
 e)  Os municípios têm direito à integralidade do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/379791

Questão 85: FAFIPA - Adv (CM P do Norte)/CM Paraíso do Norte/2009
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Pertencem aos Municípios:
 

I. 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.
 
II. Cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis nela situados, cabendo a
totalidade na hipótese da opção prevista constitucionalmente.
 
III. Cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.
 
IV. Vinte e cinco 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.

 

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

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/943243

Questão 86: VUNESP - ContJ (TJ SP)/TJ SP/2008
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Pertencem aos Municípios, consoante art. 158, da Constituição Federal:

 a) 20% (vinte por cento) do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.
 b) 20% (vinte por cento) do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a

totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4.º, III.
 c) 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.
 d) 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre

rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
 e) 25% (vinte e cinco 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/79453

Questão 87: FGV - Aud (TCM-RJ)/TCM-RJ/2008
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
A vinculação de receitas de impostos a órgão, fundo, ou despesa é defesa, salvo quanto à repartição do produto da arrecadação do seguinte tributo:

 a) IPTU.
 b) ISS.
 c) IOF.
 d) II.
 e) CIDE.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/93184

Questão 88: FMP - Adj Proc (MP TCE-RS)/TCE-RS/2008
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Com relação à repartição constitucional das receitas públicas, é incorreto afirmar que:
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 a)  pertence aos Estados o produto da arrecadação do imposto de renda pela União, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem.

 b)  pertence aos Municípios o produto da arrecadação do imposto de renda pela União, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, por eles, suas autarquias e
pelas fundações e instituírem e mantiverem.

 c)  pertencem aos Municípios cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre propriedade territorial rural.
 d)  pertencem aos Municípios vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em

seus territórios.
 e)  pertencem aos Municípios vinte e cinco por cento 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/448369

Questão 89: CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Apoio Técnico e Administrativo/Tecnologia da Informação/2007
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Como no Estado Federal há mais de uma ordem jurídica incidente sobre um mesmo território e sobre as mesmas pessoas, impõe-se a adoção de mecanismo que
favoreça a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e desperdício de esforços e recursos. A repartição de competências entre as esferas do federalismo é o instrumento
concebido para esse fim.

Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet
Branco.  Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007.

Julgue os próximos itens, acerca da repartição de competências e da organização do Estado brasileiro.

Ao lado da repartição de competências, que consiste na atribuição, pela Constituição Federal, a cada ente federado, de uma matéria que lhe seja própria, há a repartição
de rendas, cujo objetivo é assegurar a autonomia dos entes federados.

 Certo
 Errado

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/5418

Questão 90: ESAF - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Controle Externo/2006
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Sobre Poder Executivo, Sistema Tributário Nacional e finanças públicas, assinale a única opção correta.

 a)  O Presidente da República pode criar, por decreto, órgão público, desde que essa criação não implique aumento de despesa.
 b)  Pertence ao município um percentual do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus

territórios.
 c)  O ICMS incidirá nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita.
 d)  As disponibilidades de caixa da União serão depositadas em instituições financeiras ofi ciais, ressalvados os casos previstos em lei.
 e)  Os recursos previstos no projeto de lei orçamentária aprovado no Congresso Nacional que fi carem sem despesas correspondentes em razão de veto, poderão ser

utilizados, mediante créditos especiais, dispensada a autorização legislativa específi ca quando as despesas se enquadrarem dentro das metas e prioridades da
administração pública previstas no plano plurianual.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/2721

Questão 91: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Tecnologia da Informação/2006
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)

Sobre o Sistema Tributário Nacional, assinale a única opção correta.

 a) A vinculação da progressividade do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana ao valor do imóvel é inconstitucional porque esse critério fere o
princípio da isonomia tributária.

 b) Pertence à União o produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer
título, pela Administração Direta e Indireta da União, dos Estados e dos Municípios.

 c) A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados, um percentual, definido
no texto constitucional, do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados (IPI).

 d) É vedado à União reter, restringir ou condicionar a entrega dos recursos decorrentes da repartição tributária, defi nida no texto constitucional.
 e) Por expressa determinação constitucional, é atribuição do Poder Executivo efetuar o cálculo das quotas de cada Unidade da Federação, referentes ao Fundo de

Participação dos Estados e Distrito Federal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/21062

Questão 92: CEBRASPE (CESPE) - DP SE/DPE SE/2005
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Acerca do Sistema Tributário Nacional, julgue o item seguinte.
 
Do produto da arrecadação do imposto extraordinário que a União vier a instituir, 20% são devidos aos estados e ao Distrito Federal (DF).

 Certo
 Errado

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/158007

Questão 93: FCC - Proc (TCE-PI)/TCE-PI/2005
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
O sistema tributário nacional, integrado pelos impostos da União, dos Estados e Distrito Federal e dos Municípios, tem na Constituição Federal sua espinha dorsal. De
fato, nela se encontram seus princípios gerais, as limitações do poder de tributar e a forma de repartição das receitas tributárias. Dentre essas regras, é correto afirmar
que
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 a) lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a
União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo.

 b) ao Distrito Federal, por guardar simetria com os Estados membros, compete instituir os impostos estaduais, não podendo instituir tributos municipais
cumulativamente, pois é vedada a sua divisão em municípios.

 c) é facultado à União, a fim de honrar compromissos internacionais, tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixa para suas obrigações e seus agentes.

 d) a entrega, pela União, de recursos resultantes da repartição constitucional das receitas tributárias não pode ser condicionada ao pagamento de seus créditos,
inclusive os de suas autarquias.

 e) compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal instituir contribuição de intervenção no domínio econômico, pois a esses entes compete legislar
concorrentemente sobre direito econômico. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/188093

Questão 94: CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTCU)/TCU/2004
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Julgue o item abaixo, relativo à repartição das receitas tributárias.

Incumbe ao TCU efetuar o cálculo das quotas dos tributos federais a serem repassadas ao fundo de participação dos municípios e ao fundo de participação dos estados e
do Distrito Federal.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/3274

Questão 95: CEBRASPE (CESPE) - Adv (TERRACAP)/TERRACAP/Tributário/2004
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Com relação à repartição de receitas tributárias, julgue o item abaixo.
 
A União deve repassar um percentual, estabelecido na Constituição Federal, do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às
atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível para o DF, recurso esse que deve ser
destinado ao financiamento de projetos ambientais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/442263

Questão 96: CEBRASPE (CESPE) - ACE/MDIC/2001
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)

Mais IR para servidor

O Palácio do Planalto empenhou-se ontem em enfatizar que a derrota do governo comandada pelo Partido da Frente Liberal (PFL), na votação de medida provisória (MP),
no dia 31 de janeiro, vai atingir em cheio o bolso dos servidores públicos federais em fevereiro.

Uma tabela divulgada pelo governo demonstra que a rejeição da MP que permitia o pagamento do funcionalismo até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado
resultará em aumentos de até R$ 360 no desconto do imposto de renda (IR).

Mas o sindicato dos servidores públicos federais concluiu que o prejuízo momentâneo é pequeno diante dos efeitos positivos a longo prazo. "Apesar desse impacto, a
decisão é positiva quando se pensa, por exemplo, no que vamos economizar em cheque especial", afirmou Luiz Bicalho, secretário da entidade.

Diário de Pernambuco, 2/2/2001, p. A8 (com adaptações).

Considerando o texto acima e a Constituição da República, julgue o item a seguir.

Se a alteração legislativa em questão também atingisse os servidores estaduais da administração direta de uma determinada unidade da Federação, o noticiado acréscimo
do IR sobre a remuneração desses agentes públicos reforçaria a receita tributária desse estado e não somente a da União.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/55803

Questão 97: FEPESE - AFRE SC/SEF SC/1998
Assunto: Da repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/1988)
Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, 

 a) as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do poder
público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. 

 b) as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco do Brasil; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do
poder público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. 

 c) as disponibilidades de caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele
controladas, serão depositadas no Banco do Brasil, ressalvados os casos previstos em lei. 

 d) as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco do Brasil; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do
poder público e das empresas por ele controladas, no Banco Central, ressalvados os casos previstos em lei. 

 e) a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas, poderão sempre depositar
suas disponibilidades de Caixa em qualquer instituição financeira, seja oficial ou não.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/47600
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Gabarito
1) C  2) B  3) E  4) C  5) E  6) B  7) A
8) A  9) A  10) B  11) D  12) B  13) D  14) D
15) D  16) D  17) B  18) B  19) B  20) Anulada  21) E
22) A  23) D  24) D  25) B  26) C  27) B  28) E
29) A  30) Anulada  31) A  32) C  33) D  34) C  35) Anulada
36) Certo  37) A  38) A  39) C  40) A  41) B  42) A
43) A  44) D  45) E  46) B  47) B  48) C  49) B
50) A  51) B  52) Certo  53) A  54) A  55) B  56) C
57) A  58) A  59) C  60) A  61) A  62) D  63) D
64) A  65) D  66) A  67) D  68) C  69) E  70) B
71) E  72) A  73) D  74) Anulada  75) A  76) B  77) C
78) D  79) B  80) D  81) B  82) Certo  83) B  84) B
85) E  86) E  87) E  88) D  89) Certo  90) B  91) C
92) Errado  93) A  94) Errado  95) Errado  96) Certo  97) A


