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26. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medida provisória, com força 
de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional, sendo VEDADA a 

A) Aprovação de medida provisória por decurso de prazo, devendo sua votação ser iniciado no Senado 
Federal (não é vedado, entra em regime de urgência. E a votação começa pela CD – Art 62, §§ 6º e 8º CF) 
B) Prorrogação da vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua 
publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional (não é vedada, será 
prorrogada uma única vez  - (Art 62 § 7º CF/88) 
C) Edição de medida provisória sobre várias matérias e, dentre elas, matérias relativas à nacionalidade, à 
cidadania, ao direito civil, aos direitos políticos, ao direito do trabalho, aos partidos políticos, aos direitos sociais 
e ao direito eleitoral  (Art 62 § 1º “a” “b” CF/88) 
D) Reedição, na mesma legislatura, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido 
sua eficácia por decurso de prazo (sessão legislativa Art 62 § 10º CF/88) 
E) Produção imediata de seus efeitos no caso de instituição ou majoração do imposto sobre a renda, 
porque os efeitos dessa MP serão produzidos somente no exercício financeiro seguinte àquele em que houver 
sido convertida em lei, até o último dia daquele em que foi editada (Teor do Art 62, § 2º da CF) 

GABARITO: E 

CF Art 62 § 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos 
arts. 153, I, II, IV, V, (ii, ie, ipi, iof) e 154, II (ieg), só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver 
sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.  

 

27. Conforme o Código Tributário Nacional, em se tratando de legislação tributária, e salvo disposição em 
contrário, entram em vigor 

I. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, quinze dias após a sua publicação (na 
data da publicação – art 103 I CTN) 
II. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia 
normativa, na data de sua publicação (30 dias após a publicação – art 103, II CTN) 
III. Os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na data 
neles prevista (art 103, III CTN) 
IV. O decreto expedido pelo Presidente da República alterando a alíquota do imposto sobre importação de 
produtos estrangeiros, na data de sua publicação(Art 150, § 1º CF/88) 



 

Está correto o que se afirma APENAS em 

A) II, III e IV 
B) III e IV 
C) I e IV 
D) I e II 
E) I, II e III 

GABARITO: B 

 

28.  Consta na Constituição Federal que a União tem competência para, somente através de lei complementar, 
tratar de várias matérias de natureza tributária, citando, dentre outras 

A) Criar taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de 
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição 

B) Instituir imposto sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão 
C) Instituir as contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico e as 

contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua 
atuação nas respectivas áreas 

D) Instituir impostos não previstos na Constituição Federal, desde que seja não cumulativos e não tenham 
fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição (Art .154, I CF) 

E) Instituir e alterar as alíquotas dos impostos sobre produtos industrializados e sobre operações de 
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários 

GABARITO: D 

 

29. A Constituição Federal consagra o princípio da anterioridade anual, ou seja, a proibição de a Administração 
Fiscal cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os institui ou 
aumentou e consagra, também, o princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena, que veda a cobrança 
de tributos antes de decorridos noventa dias data em que haja sido publicada a lei que os institui ou aumentou. 

Sobre este tema, a Constituição vigente estabelece que 

A) Os empréstimos compulsórios instituídos para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de 
calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, e no caso de investimento público de caráter 
urgente e de relevante interesse nacional devem observar a anterioridade anual (art 148, I e II CF – só 
no caso de investimento público) 

B) Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o 
custeio de serviço de iluminação pública, observando o princípio da anterioridade nonagesimal, não 
precisando observar a anterioridade anual, por expressa autorização constitucional (CF Art 150, I e III 
(b/c)) 

C) O imposto sobre a renda deve observar os princípios constitucionais da anterioridade anual e da 
anterioridade nonagesimal (noventena) – (CF Art 150, §1) 



 

 

D) A anterioridade nonagesimal (noventena), prevista na Constituição Federal, aplica-se à fixação da base 
de cálculo do imposto sobre propriedade de veículos automotores e do imposto sobre propriedade 
predial e territorial urbana (CF Art 150, §1) 

E) O imposto sobre produtos industrializados observa o princípio da anterioridade nonagesimal 
(noventena), mas não observa o princípio da anterioridade anual. 

GABARITO: E 

CF/88 - ART 150 § 1º A vedação do inciso III, b (ANTERIORIDADE ANUAL), não se aplica aos tributos 
previstos nos arts. 148, I (E C GUERRA E CALAMIDADE), 153, I, II, IV e V (II, IE, IOF, IPI); e 154, II (IEG); e a 
vedação do inciso III, c, (NOVENTENA) não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I (E C GUERRA E 
CALAMIDADE), 153, I, II, III e V (II, IE, IR, IOF); e 154, II,  (IEG)nem à fixação da base de cálculo dos impostos 
previstos nos arts. 155, III (IPVA), e 156, I.(IPTU)    

 

30. O Código Tributário Nacional, ao tratar do crédito tributário e do lançamento tributário, assim dispõe 

A) A lei posterior à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, que tenha outorgado ao crédito 
maiores garantias ou privilégios, poderá atribuir responsabilidade tributária a terceiros ( EXCETO, § 1º 
ART 144 CTN) 

B) O lançamento constitui o crédito tributário e rege-se pela lei vigente na data de sua notificação ao 
sujeito passivo (DATA DO FATO GERADOR  - ART 144 CTN)  

C) A circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão, seus efeitos, as garantias ou 
privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade afetam a obrigação tributária que lhe deu 
origem (ART 140 CTN – NÃO AFETAM) 

D) Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, 
tenha instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, ou ampliado os poderes de 
investigação das autoridades administrativas (§ 1º ART 144 CTN) 

E) Ao constituir o crédito tributário, a Administração Fiscal não poderá aplicar ao lançamento a legislação 
que, posteriormente à data da ocorrência do fato gerador, tenha ampliado os poderes de investigação 
das autoridades administrativas (§ 1º ART 144 CTN) 

GABARITO: D 

CTN - Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei 
então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 

§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, 
tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação 
das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último 
caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. 

 

 

31.  A respeito de dívida ativa e certidão negativa, o Código Tributário Nacional prevê 



 

  

A) Somente após a decisão judicial transitada em julgado, a dívida regularmente inscrita gozará da 
presunção de certeza e liquidez e terá o efeito de prova pré-constituída (APÓS A INSCRIÇÃO EM DA – 
ART 204 CTN) 

B) Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regulamente inscrita na 
repartição administrativa competente, sendo que a fluência de juros de mora exclui a liquidez do crédito 
tributário citado (§ único do Art 201 CTN) 

C) Independentemente de disposição legal permissiva, será dispensada a prova de quitação de tributos, ou 
seu suprimento, quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a caducidade de direito (art 
207 CTN) 

D) A certidão que constar a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que 
tenho sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa, não tem os mesmos efeitos de 
uma certidão negativa (ART 206 CTN) 

E) A omissão ou indicação errônea de algum requisito previsto em lei para lavratura do termo de inscrição 
da dívida ativa será causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, não 
podendo tal nulidade ser sanada pela Fazenda Pública, após a citação judicial do contribuinte 
executado (ART 203 CTN) 

GABARITO: C 

CTN Art. 207. Independentemente de disposição legal permissiva, será dispensada a prova de quitação de 
tributos, ou o seu suprimento, quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a caducidade de 
direito, respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo porventura devido, juros de mora e 
penalidades cabíveis, exceto as relativas a infrações cuja responsabilidade seja pessoal ao infrator. 

 

32. Conforme o Código Tributário Nacional, são causas de exclusão do crédito tributário a isenção e a anistia, 
sendo que a  

A) Anistia abrange somente as infrações cometidas após a vigência da lei que a concede, não se 
aplicando aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, mas se aplicando aos atos 
praticados apenas com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício 
daquele (ART 180 CTN- ANTERIORMENTE) 

B) Isenção concedida a determinado imposto sobre propriedade é extensiva às taxas relacionadas com o 
referido bem e aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão ( ART 177 I e II CTN) 

C) Isenção é sempre decorrente de lei, salvo quando prevista em contrato (ART 176 CTN) 
D) Concessão de anistia, decorrente de infração tributária, compete privativamente ao Presidente da 

República, sem necessidade da sanção do Congresso Nacional, conforme dispõe, expressamente, o 
Código Tributário Nacional (Constituição Federal - § 6º do art 150)  

E) Constituição Federal veda à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios (ART 151, III da CF/88) 

GABARITO: E 

Art. 151. É vedado à União: 

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



 

  

 

33. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma 
pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade 
pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a 
respectiva imputação, obedecida a seguinte regra 

A) Quanto ao valor, os tributos são pagos na ordem crescente dos montantes (ART 163,IV CTN) 
B) Quanto à espécie de tributo, pagam-se, primeiramente, as contribuições de melhoria, depois as taxas e, 

por fim, os impostos. (ART 163, II CTN) 
C) Os débitos decorrentes de responsabilidade tributária devem ser pagos em primeiro lugar, e, em 

segundo lugar, os débitos por obrigação própria (ART 163, I CTN) 
D) Por ter como fato gerador a contrapartida de um serviço prestado ao contribuinte, as taxas devem ser 

pagas em primeiro lugar, depois serão pagas as contribuições de melhoria e, por fim serão pagos os 
impostos (ART 163, II CTN) 

E) Quanto à prescrição, os tributos são pagos na ordem decrescente dos prazos de prescrição (ART 163, 
III CTN) 

GABARITO: B 

Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a 
mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de 
penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento 
determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas: 

II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos; 

 

34. Sobre a responsabilidade tributária, o Código Tributário Nacional dispõe 

I. A responsabilidade é pessoal ao agente, quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou 
contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, 
cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito (ART 137, I 
CTN) 

II. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de 
comércio e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social, responde 
subsidiariamente pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data 
do ato, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade (integralmente, ART. 
133, I CTN) 

III. Haverá responsabilidade pessoal e exclusiva dos pais, pelos tributos devidos pelos seus filhos, bem 
como dos tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados em todos os 
atos em que intervierem, exceto pelas omissões de que forem responsáveis (ART 134 CTN) 

IV. Os mandatários, prepostos e empregados são pessoalmente responsáveis pelos créditos 
correspondentes à obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos ( ART 135 CTN) 

Está correto o que se afirma APENAS em 



 

 

A) III e IV 
B) I e IV 
C) I e II 
D) II e III 
E) I, II e IV 

GABARITO: B 

 

35.  Sobre a moratória, o Código Tributário Nacional prevê  

A) Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente 
constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado 
àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo (ART 154 CTN) 

B) A moratória suspende a exigibilidade do crédito tributário e dispensa o cumprimento das obrigações 
assessórias (SIC) relacionadas com o tributo, cujo crédito tributário está suspenso (§ ÚNICO ART 151, 
CTN) 

C) Do contribuinte devedor, contemplando irregularmente com o benefício da moratória, não serão 
cobrados juros de mora e não será aplicada penalidade pecuniária, na hipótese de dolo ou simulação, 
praticados por terceiro, em seu benefício (ART 155, I CTN) 

D) A moratória somente pode ser concedida, em caráter individual ou geral, por despacho da autoridade 
administrativa, desde que autorizada por lei ou decreto, expedido pela pessoa jurídica de direito público 
competente para instituir o tributo a que se refira (ART 152, I e II CTN) 

E) A concessão da moratória em caráter individual gera direito adquirido, garantida pela Constituição 
Federal, e, por isso, nenhum motivo justifica sua revogação de ofício, após ser concedida ao 
contribuinte por autoridade competente (ART 155 CTN) 

GABARITO:  A 

Art. 154. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente 
constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela 
data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. 

Parágrafo único. A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do 
terceiro em benefício daquele. 

 

36. A Constituição Federal discrimina as competências dos entes políticos da federação, dispondo que 

A) Compete à União, na iminência ou no caso de guerra externa, instituir imposto extraordinário 
compreendido ou não em sua competência tributária, desde que seja suprimido, gradativamente, 
cessadas as causas de sua criação (ART 154, II CF) 

B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuições sociais, de intervenção 
no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de 
suas atuações nas respectivas áreas (ART 149 CF – UNIÃO)  

C) Os Estados e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o 
custeio do serviço de iluminação pública – ( ART 149-A CF) 



 

  

D) Pertence ao Estado-membro a denominada competência residual tributária para instituir um novo 
imposto, desde que seja não cumulativo e não tenha fato gerador ou base de cálculo próprios dos 
impostos previstos na Constituição Federal (ART 154, I CF) 

E) Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituírem o imposto sobre transmissão inter vivos, a 
qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais 
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição (ART 156 , II CF) 

GABARITO: A 

Art. 154. A União poderá instituir: 

II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua                 
competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação. 

 

37. Acerca do pagamento indevido e a respectiva restituição pela fazenda pública, o Código Tributário Nacional 
determina que 

A) O direito de o contribuinte pleitear a restituição do valor pago indevidamente, havendo cobrança ou 
pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido, extingue-se com o decurso do prazo 
de dois anos, contados da data da extinção do crédito tributário (ART 168, I CTN) 

B) A ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição de tributo pago indevidamente 
pelo contribuinte prescreve em cinco anos (ART 169 CTN) 

C) A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo 
financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo 
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la (ART 166 CTN) 

D) O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo se, dentre outros casos, houver 
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação 
tributária aplicável, inclusive no caso de perda ou destruição da estampilha, sem qualquer exceção 
(ART 162, § 4º CTN)  

E) A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e 
das penalidades pecuniárias, inclusive das penalidades referentes a infrações de caráter formal não 
prejudicadas pela causa da restituição (SALVO ART 167 CTN) 

GABARITO: C 

CTN Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo 
financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido 
a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. 

 

38. Relativamente aos temas obrigação tributária, fato gerador e lançamento o nosso Ordenamento Jurídico 
prescreve 

I. Além de outras atribuições, cabe à Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria de 
legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributo e de suas espécies, bem como, a 



 

 

 

dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes dos impostos discriminados na 
Constituição (ART 146, III “a” CF) 

II. A definição legal do fato gerador é interpretada levando-se em consideração a validade jurídica dos 
atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros (ART 118, I CTN) 

III. Tratando-se de situação jurídica, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, 
desde o momento que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os 
efeitos que normalmente lhe são próprios (ART 116, II CTN) 

IV. Se a lei não fixar prazo para homologação do lançamento, será ele de cinco anos, a contar da 
ocorrência do fato gerador, sendo que, expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha 
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se 
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (ART 150, § 4º CTN) 

Está correto o que se afirma APENAS em 

A) III e IV 
B) III 
C) I, II e IV 
D) I e IV 
E) II, III e IV 

GABARITO: D 

 

39.  Com fundamento na Constituição Federal, o Senado Federal, por iniciativa de um terço dos senadores e 
aprovação da maioria absoluta de seus membros, poderá expedir resolução para 

A) Fixar as alíquotas mínimas do imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou 
direitos, e as alíquotas máximas do imposto sobre a propriedade territorial e urbana 

B) Estabelecer as alíquotas mínimas, para o imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, nas operações internas (ART 155, V “a” da CF) 

C) Dispor sobre conflito de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios (OUTRO QUORUM ICMS) 

D) Definir os contribuintes do ICMS, dispor sobre substituição tributária e disciplinar o regime de 
compensação do referido imposto 

E) Fixar as alíquotas máximas e mínimas do imposto municipal sobre serviços de qualquer natureza e do 
imposto estadual sobre propriedade de veículos automotores 

GABARITO: B 

CF ART 155 V - é facultado ao Senado Federal: 

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de um terço e               
aprovada pela maioria absoluta de seus membros; 

 

40. Sobre as garantias e privilégios do crédito tributário, o Código Tributário Nacional dispõe 



 

A) Para garantir o pagamento do crédito tributário, o juiz determinará a indisponibilidade de todos os bens 
e direitos do devedor, mesmo quando o devedor apresentar ao respectivo Juizo, no prazo legal, bens à 
penhora (ART 185 – A CTN) 

B) O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, 
ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho (ART 186 
CTN) 

C) A cobrança judicial do crédito tributário está sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, 
recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento (ART 187 CTN)  

D) No caso de decretação de falência do devedor, o pagamento de crédito tributário será realizado na 
seguinte ordem: em primeiro lugar, pagam-se os créditos da União; em segundo lugar, os créditos dos 
Municípios, conjuntamente e pró rata (SIC); e, em último lugar, os créditos dos Estados e Distrito 
Federal, conjuntamente e pró rata  (ART 187, § ÚNICO, I, II, III CTN) 

E) Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bem, ou seu começo, por sujeito passivo em 
débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário ainda não inscrito na Dívida Ativa, mas 
constituído pela autoridade competente, através de lançamento tributário. (ART 185 CTN)  

GABARITO: B 

CTN Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua 
constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.     
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