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1ª Bateria de Exercícios  - Direito Tributário 

1) O que é tributo? Apresente o conceito legal. 

2) Por que pagamos tributos? 

3) Quais as origens históricas que ensejaram a cobrança dos tributos? 

4) Quais são os princípios que norteiam o Direito Tributário? 

5) O que diz o princípio tributário da legalidade? 

6) O que diz o princípio da Vedação do Confisco /Capacidade Contributiva? 

7) O que diz o princípio da Uniformidade Geográfica? 

8) O que diz o princípio da Princípio da Anterioridade? 

9) O que diz o princípio da Princípio da Não Limitação? 

10) O que diz o princípio da Não Cumulatividade? 

11) O que é a contribuição de melhoria? Quem pode cobrá-la? Responda com o 

máximo de detalhe possível. 

12) Quais são as duas limitações na cobrança da contribuição de melhoria? 

13) Quais são as condições ensejadoras do empréstimo compulsório? 

14) Qual a característica peculiar do empréstimo compulsório que o distingue dos 

demais? 

15) Quais as condições necessárias para se cobrar as taxas? Explique com 

detalhes e exemplos. 

16) Explique a taxa de iluminação pública. 

17) O que são impostos? 

18) Quem pode cobrar impostos?  

19) Qual a finalidade do imposto de importação?  

20) O que é IPI? Aplica-se a produtos destinados ao exterior? Em caso negativo 

explique o motivo. 

21) O que é o Imposto de Renda? 

22) O que é o ITR? Qual é sua base de cálculo? 

23) Indique a hipótese de incidência do Imposto sobre Grandes Fortunas. 

24) O que é o IPVA? Qual é sua hipótese de incidência, base de cálculo 

25) Comente sobre o critério adotado para determinar a alíquota do IPVA cobrada 

das aeronaves e barcos. 

26) De acordo com os tributos estudados quais não se aplicam a regra da 

anterioridade? 
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27) Qual o tributo de competência da União que tende a evitar o desabastecimento 

de produtos do mercado nacional? Qual é seu fato gerador? 

28) Geraldo é um empresário do ramo de bicicletas e, observando as condições 

favoráveis do mercado, passará a exportar para os Estados Unidos e 

Argentina. Qual tributo deverá ser pago nessa circunstância? E qual o devido 

nos produtos destinados ao mercado nacional? 

29) Qual a variação das alíquotas mínimas e máximas do IPI? 

30) Qual a objetivo da alíquota progressiva no ITR? 

31) O que é o ICMS? De quem é a competência? 

32) O que é o ITCMD? Quais são as regras para recolhimento no caso dos bens 

móveis e imóveis? 

33) Qual a competência para majorar e cobrar impostos do Distrito Federal? 

34) Quais as condições para o Município cobrar o IPTU? 

35) O que é o ISS? O Município tem liberdade para definir a alíquota? 

36) O que é o ITBI? O Município possui alguma limitação constitucional para 

majorar as alíquotas? 

37) O que são as contribuições especiais? Dê exemplos. 

38) No que consiste as atividades da administração tributária? 

39) Qual o objetivo da fiscalização tributária? 

40) O que é a dívida ativa? 

41) Tendo em vista as noções da Administração Tributária informe qual a finalidade 

das certidões negativas? E das certidões positivas com efeito de negativas? 

42) Qual o prazo para o órgão competente expedir a certidão? 

43) O que é uma licitação? 

44) O que é a isenção? Quais são suas características? 

45) O que é a anistia? 

46) O que é imunidade? Quais são os casos de imunidade determinados na 

Constituição Federal? 

47) O que é o planejamento tributário? 

48) Elisão fiscal e sonegação são termos sinônimos. Comente. 

49)  Qual a finalidade do planejamento tributário? 

50) Aponte algumas atitudes adotadas por empresas para o planejamento 

tributário. 


