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XII DESAFIO CULTURAL DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS- 2019 
 
 

Questões de Direito Tributário 
Prof. Luís Antônio Licks Missel Machado 

 
 

Questão nº 01  
 
 

Questão nº 01 
 

Considerando uma norma majorando a alíquota de um tributo, qual dos impostos abaixo 

poderá ser cobrado pela nova alíquota no mesmo exercício financeiro da publicação da 

norma? Considere que a norma foi publicada em 1º de junho. 

 

(    ) IRPJ; 

(    ) IPI; 

(    ) CSLL; 

(    ) COFINS. 

 

 

 

Questão nº 02 
 

Qual tributo abaixo pode ser caracterizado como tendo sido criado com base no art. 195 

da Constituição Federal ? 

 

(     ) imposto de renda 

(     ) contribuição social sobre o lucro; 

(     ) contribuição de intervenção no domínio econômico; 

(     ) contribuição de melhoria  

 
 
 

Questão nº 03 
 

Considerando uma norma majorando a alíquota de um tributo, qual dos impostos abaixo 

poderá ser cobrado pela nova alíquota no mesmo exercício financeiro (ano calendário) 

da publicação da norma? Considere que a norma foi publicada em 1º de outubro. 

 

(    ) IOF; 

(    ) IPI; 

(    ) IRPJ; 

(    ) COFINS. 
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Questão nº 04 
 

Considerando uma norma majorando a alíquota de um tributo, qual dos impostos abaixo 

poderá ser cobrado pela nova alíquota a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte à sua 

majoração? Considere que a norma foi publicada em 1º de novembro. 

 

(    ) ICMS; 

(    ) IPI; 

(    ) IRPJ; 

(    ) COFINS. 

 

 
 
 

Questão nº 05 
 

Qual o imposto abaixo se sujeita à apuração não cumulativa, permitindo ao contribuinte 

a apuração de créditos fiscais a serem abatidos dos seus débitos fiscais?  

 

(    ) ICMS; 

(    ) PIS-importação; 

(    ) IRPJ; 

(    ) COFINS. 

 
 
 


