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FISCAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

31. (CONCURSO JARDIM/2022) Para evitar conflitos
entre o Estado e o cidadão, as sociedades organiza-
das criaram regras para limitar o poder de tributar
dos governantes. Segundo o art. 150 da CF/88, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, com exceção de:

A) exigir ou aumentar tributos sem lei que os estabeleça;

B) instituir tratamento desigual entre contribuintes que se
encontrarem em situação equivalente;

C) cobrar tributos após publicada a lei que os instituiu;

D) utilizar tributo, com efeito de confisco;

E) instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o
papel destinado a sua impressão.

32. (CONCURSO JARDIM/2022) Sobre as caracterís-
ticas dos tributos, analise as assertivas a seguir e as-
sinale a alternativa que indica corretamente as as-
sertivas verdadeiras:

I. é uma prestação pecuniária, ou seja, existe a obrigação
de prestar dinheiro ao Estado;

II. trata-se de uma prestação compulsória, portanto, con-
tratual, voluntária e facultativa;

III. tributo não é multa assim como multa não é tributo;

IV. é cobrado mediante lançamento, que exige a feição es-
crita, mas que admite o lançamento verbal.

A) I e III estão corretas

B) II e IV estão corretas

C) somente I está correta

D) somente II está correta

E) todas estão corretas

33. (CONCURSO JARDIM/2022) Imposto é o tributo
cuja obrigação tem por fato gerador uma situação
independente de qualquer atividade estatal especí-
fica, relativa ao contribuinte. Assinale a alternativa
que indica corretamente a sequência da competên-
cia dos impostos ITBI, IGF, ITCMD e IOF:

A) estadual - federal - municipal - estadual

B) municipal - estadual - estadual - federal

C) federal - estadual - municipal - estadual

D) municipal - federal - estadual - federal

E) estadual - federal - estadual - municipal

34. (CONCURSO JARDIM/2022) Quando o ICMS in-
tegra sua própria base de cálculo é chamado de
ICMS "por dentro" ou "inverso". Considere uma
mercadoria com valor de R$ 498,97 para uma alí-
quota de 18%. O valor da base de cálculo para o
ICMS "por dentro"será de:

A) R$ 89,81

B) R$ 409,15

C) R$ 588,78

D) R$ 608,50

E) R$ 908,13

35. (CONCURSO JARDIM/2022) Sobre a Lei Comple-
mentar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que
institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, assinale a única alter-
nativa incorreta:

A) são qualificadas como empresas de pequeno porte
(EPP) aquelas cuja receita bruta anual for superior a
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), e igual
ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oito-
centos mil reais);

B) poderá se beneficiar do Simples Nacional a pessoa ju-
rídica de cujo capital participe outra pessoa jurídica,
desde que se enquadre nos limites de receita bruta
anual previsto nesta Lei Complementar;

C) o Microempreendedor Individual (MEI), poderá optar
pelo recolhimento dos impostos e contribuições abran-
gidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais,
independentemente da receita bruta por ele auferida no
mês, na forma prevista neste artigo;

D) nas licitações, em caso de empate, as microempresas
e empresas de pequeno porte terão preferência de con-
tratação;
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E) nos itens de contratação cujo valor seja de até R$
80.000,00 (oitenta mil reais), deverá realizar processo
licitatório destinado exclusivamente à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte.

36. (CONCURSO JARDIM/2022) É correto afirmar
acerca do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Na-
tureza, de competência dos municípios e do Distrito
Federal:

A) o imposto incide sobre as exportações de serviços para
o exterior do país;

B) o contribuinte do imposto é o tomador do serviço;

C) a base de cálculo do imposto é o valor dos materiais
fornecidos pelo prestador dos serviços;

D) as alíquotas mínimas e máximas do imposto são, res-
pectivamente, 5% (cinco por cento) e 7% (sete por
cento);

E) serviços de transporte coletivo municipal rodoviário,
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros
poderão ser objetivo de concessão de isenções, incen-
tivos ou benefícios do ISS.

37. (CONCURSO JARDIM/2022) Na ausência de dis-
posição expressa, para aplicação da legislação tri-
butária, a autoridade competente utilizará, com ex-
ceção de:

A) a capitulação legal do fato

B) a analogia

C) os princípios gerais de direito tributário

D) os princípios gerais de direito público

E) a equidade

38. (CONCURSO JARDIM/2022) Assinale a alterna-
tiva que indica a sequência correta das assertivas
verdadeiras e falsas:

I. A obrigação principal decorre da legislação tributária
e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fisca-
lização dos tributos;

II. Fato gerador da obrigação principal é qualquer situa-
ção que, na forma da legislação aplicável, impõe a prá-
tica ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal;

III. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de di-
reito público, titular da competência para exigir o seu
cumprimento;

IV. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obri-
gada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniá-
ria.

A) V - F - V - F

B) F - V - F - V

C) V - V - V - F

D) V - V - F - V

E) F - F - V - F

39. (CONCURSO JARDIM/2022) Têm como fato ge-
rador o exercício regular do poder de polícia, ou a
utilização, efetiva ou potencial, de serviço público
específico e divisível, prestado ao contribuinte ou
posto à sua disposição:

A) impostos

B) taxas

C) contribuição por melhoria

D) multa

E) empréstimos compulsórios

40. (CONCURSO JARDIM/2022) Suspendem a exigi-
bilidade do crédito tributário, com exceção de:

A) moratória

B) depósito do montante integral

C) lançamento misto ou por declaração

D) reclamações e recursos administrativos

E) parcelamento
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