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FISCAL DE TRIBUTOS 
 

 

 

21. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) É 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios cobrar imposto 

sobre: 
 
A) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos 

outros; 
 
B) templos de qualquer culto; 
 
C) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos 

políticos; 
 
D) instituições de educação e assistência social 

com fins lucrativos; 
 
E) papel destinado exclusivamente à impressão de 

jornais, periódicos e livros. 

 

22. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Sobre o Sistema Tributário Nacional, analise 

as assertivas a seguir e assinale o que se 

pede: 
 
I. é vedado à União instituir tributo que seja 

uniforme em todo o território nacional, ou que 

importe distinção ou preferência em favor de 

determinado Estado ou Município; 
 
II. é permitido aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios estabelecer diferença tributária 

entre bens de qualquer natureza, em razão da 

sua procedência ou do seu destino; 
 
III. a União, os Estados, Distrito Federal e os 

Municípios podem instituir empréstimo 

compulsório nos casos excepcionais de guerra 

ou sua iminência e, calamidade pública; 
 
IV. os tributos são impostos, taxas e contribuições 

de melhoria, instituídos em lei e cobrados 

mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada. 
 

A) somente I está correta  
 

B) I e II estão corretas 
 
C) somente III está correta 
 
D) III e IV estão corretas 
 
E) somente IV está correta 

 

23. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Os 

tributos são uma forma de receita pública 

denominada receita derivada, sujeito ao 

regime jurídico de direito público. É correto 

afirmar, exceto: 
 
A) os tributos podem ser comparados às multas, 

pois ambos são receitas derivadas, 

compulsórias e instituídas em lei; 
 
B) o pagamento de tributos não é facultativo, mas 

sim obrigatório, não havendo opção ao 

contribuinte, senão o pagamento do que lhe é 

cobrado; 
 
C) o pagamento deve ser feito em pecúnia, ou 

seja, em dinheiro, não sendo possível o 

pagamento em bens ou serviços; 
 
D) os tributos são cobrados em decorrência de um 

fato gerador, que pode ser, por exemplo, a 

manifestação de riqueza por parte do 

contribuinte; 
 
E) a cobrança de tributos é atividade vinculada, de 

sorte que o servidor encarregado de tal tarefa 

deve cobrá-la, sem qualquer outra opção. 

 

24. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Imposto é o tributo cuja obrigação tem por 

fato gerador uma situação independente de 

qualquer atividade estatal específica, 

relativa ao contribuinte. Fazem parte dos 

impostos sobre produção e a circulação, com 

exceção de: 
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A) Imposto sobre a Renda e Proventos de 

Qualquer Natureza 
 
B) Imposto sobre Serviços de Transportes e 

Comunicações 
 
C) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
 
D) Imposto sobre Produtos Industrializados 
 
E) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e 

Seguro, e sobre Operações Relativas a Títulos e 

Valores Mobiliários 

 

25. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Segundo a Lei Complementar 123/2006, não 

estão entre os impostos e contribuições de 

recolhimento mensal do Simples Nacional:  
 
A) IRPJ 
 
B) CPMF 
 
C) ISS 
 
D) COFINS 
 
E) IPI  

 

26. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) O 

Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias Prestação de 

Serviços de Transporte Interestadual, 

Intermunicipal e de Comunicação é de 

competência dos Estados e do Distrito 

Federal. Analise as assertivas e assinale a 

alternativa que indica corretamente a 

sequência das verdadeiras e falsas: 
 

I. o imposto incide sobre o serviço prestado no 

exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no 

exterior; 
 
II. também é contribuinte a pessoa física ou 

jurídica que, mesmo sem habitualidade adquira 

em licitação de mercadorias apreendidas ou 

abandonadas 

III. o imposto não incide sobre fornecimento de 

mercadorias com prestação de serviços não 

compreendidos na competência tributária dos 

Municípios; 
 
IV. Considera-se ocorrido o fato gerador do 

imposto no momento da transmissão a terceiro 

de mercadoria depositada em armazém geral ou 

em depósito fechado, no Estado do 

transmitente. 

 

A) V – V – F – F 
 
B) F – F – V – V  
 
C) V – V – F – V  
 
D) V – F – V – F  
 
E) F – V – F – V  

  

27. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Foi 

feita a aquisição de uma mercadoria no 

valor de R$ 550,00 com origem no estado de 

São Paulo e destino no estado do Ceará, 

onde a alíquota interna é de 18%. A 

diferença de ICMS a ser paga na aquisição 

dessa mercadoria, considerando uma taxa 

de IPI de 10% e quota interestadual de 7%, 

será de: 
 
A) R$ 48,40 

B) R$ 60,50 

C) R$ 66,55 

D) R$ 70,40 

E) R$ 77,33 

 

28. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) Um 

imóvel comercial localizado em Brejo Santo 

possui valor venal de R$ 455.000,00. 

Verificando as tabelas a seguir assinale a 
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alternativa que contém o valor do IPTU a 

ser pago à vista, com desconto de 10%: 

 
 

A) R$ 3.694,50 
 
B) R$ 4.105,00 
 
C) R$ 4.513,50 
 
D) R$ 5.332,50 
 
E) R$ 5.935,00 

 

29. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) A 

respeito do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana, é correto 

afirmar: 
 
A) imposto de competência dos Municípios tem 

como fato gerador a propriedade, o domínio 

útil ou a posse de bem imóvel, que esteja 

localizado em zona urbana ou rural do 

Município; 
 
B) entende-se como zona urbana aquela em que 

foram realizados melhoramentos em pelo 

menos 3 dos seguintes elementos: meio fio ou 

calçamento, abastecimento de água, sistema de 

esgotos sanitários, rede de iluminação pública, 

escola primária ou posto de saúde; 
 
C) o sujeito ativo do imposto é o proprietário do 

imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu 

possuidor a qualquer título; 

 

D) a base de cálculo do imposto será o valor venal 

do imóvel, considerando os valores advindos 

de bens móveis mantidos em caráter 

permanente ou temporário no imóvel; 
 
E) para se chegar ao valor devido pelo proprietário 

do imóvel, é feita a aplicação da alíquota 

municipal ao valor venal da propriedade, 

calculado a partir da Planta Genérica de 

Valores Imobiliários (PGVI). 

 

30. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Sobre as obrigações tributárias é correto 

afirmar, com exceção de: 
 

A) a obrigação acessória decorre da legislação 

tributária e tem por objeto as prestações, 

positivas ou negativas, nela previstas no 

interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 

tributos; 
 
B) fato gerador da obrigação principal é qualquer 

situação que, na forma da legislação aplicável, 

impõe a prática ou a abstenção de ato que não 

configure obrigação acessória; 
 
C) sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de 

direito público, titular da competência para 

exigir o seu cumprimento; 
 
D) são solidariamente obrigadas: i – as pessoas 

que tenham interesse comum na situação que 

constitua o fato gerador da obrigação principal; 

ii – as pessoas expressamente designadas por 

lei; 
 
E) a capacidade tributária passiva independe, 

dentre outros, da capacidade civil das pessoas 

naturais. 

 

31. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Analise as assertivas a seguir e assinale a 

alternativa correta: 
 
I. as taxas cobradas pela União, pelos Estados, 

pelo Distrito Federal ou pelos Municípios 

podem ter base de cálculo ou fato gerador 
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idênticos aos que correspondam aos impostos e 

serem calculadas em função do capital das 

empresas; 
 
II. a taxa tem como fato gerador o exercício 

regular do poder de polícia e/ou a utilização, 

efetiva ou potencial, de serviço público 

específico e divisível prestado ao contribuinte 

ou posto à sua disposição; 
 
III. o fato gerador da contribuição de melhoria 

reside na valorização imobiliária 

experimentada pelos imóveis adjacentes a uma 

obra pública; 
 
IV. a cobrança da contribuição de melhoria 

encontra limitações em dois aspectos que 

devem ser conjuntamente considerados, a 

saber, o limite individual e o limite total ou 

global. 
 

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

 

32. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) O 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores é um imposto estadual, 

cobrado anualmente, cuja alíquota varia de 

estado para estado. É correto afirmar, com 

exceção de: 

A) o imposto não incide apenas sobre carros ou 

motos, contemplando todos os veículos 

automotores seja automóvel, motocicleta, 

aeronave ou embarcações;  
 
B) 50% do valor arrecadado é destinado ao 

município onde o veículo foi licenciado; o 

restante vai para os cofres públicos para ser 

aplicado em diversas áreas, como saúde e 

educação; 
 

C) dentre as possibilidades de obtenção da isenção 

do imposto, estão inclusos os proprietários dos 

veículos com 20 anos ou mais, para o estado do 

Ceará no ano de 2019; 
 
D) no estado do Ceará, para o ano de 2019, foram 

concedidas duas opções de pagamento: taxa 

única com desconto de 5% ou parcelado sem 

abatimento, com parcelas não inferiores a R$ 

50,00; 
 
E) não há obrigatoriedade do estado aplicar a 

arrecadação com o IPVA em novas estradas ou 

recuperação da malha viária. 

 

33. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Conforme preceitua o Código Tributário 

Nacional, são formas de extinção do crédito 

tributário, exceto: 
 
A) prescrição e decadência; 
 
B) conversão do depósito em renda; 
 
C) pagamento antecipado e a homologação do 

lançamento; 
 
D) decisão administrativa irreformável; 
 
E) decisão judicial em julgamento. 

 

34. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) A 

respeito da administração tributária, analise 

as assertivas e assinale a sequência correta: 
 

I. aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, 

contribuintes ou não, inclusive às que gozem 

de imunidade tributária ou de isenção de 

caráter pessoal; 
 
II. a dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez e tem o efeito 

de prova pré-constituída; 
 
III. a certidão negativa será sempre expedida nos 

termos em que tenha sido requerida e será 

fornecida dentro de 30 (trinta) dias da data da 

entrada do requerimento na repartição; 
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IV. a certidão negativa expedida com dolo ou 

fraude, que contenha erro contra a Fazenda 

Pública, responsabiliza pessoalmente o 

funcionário que a expedir, pelo crédito 

tributário e juros de mora acrescidos, excluindo 

o mesmo da responsabilidade criminal e 

funcional. 
 

A) F – F – V – V  
 
B) V – V – F – F 
 
C) V – F – V – F 
 
D) F – V – F – V  
 
E) F – F – F – V  

 

35. (CONCURSO BREJO SANTO/2019) 

Mediante intimação escrita, são obrigados a 

prestar à autoridade administrativa todas as 

informações de que disponham com relação 

aos bens, negócios ou atividades de terceiros, 

com exceção de: 

A) os bancos, casas bancárias, casas lotéricas e 

demais instituições financeiras; 
 
B) os tabeliães, escrivães e demais serventuários 

de ofício; 
 
C) as empresas de administração de bens; 
 
D) os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 
 
E) os síndicos, comissários e liquidatários. 


