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003 – ANALISTA TRIBUTÁRIO 
 

(Total 20 pontos) 
 
Tópico 1 - 18 pontos - domínio técnico do assunto tratado esperando-se que a 
resposta aborde e desenvolva os seguintes pontos:  
 

1.1 – (03 pontos) 
 

Hipótese de exclusão que impede a constituição do crédito tributário (01 ponto) 
e que não alcança fatos geradores pretéritos (01 ponto) e as obrigações 
acessórias (01 ponto). 
 
1.2 - (06 pontos) 

 
Identifique (0,5 pontos) e conceitue (0,5 pontos) os tipos de isenção, a saber: 
onerosas e não onerosas, individuais e gerais, autonômicas e heterônomas. 
 
1.3 - (04 pontos) 

 
A instituição de isenção desafia a edição de lei específica (0,25 pontos) que 
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão (0,25 
pontos), os tributos a que se aplica (0,25 pontos) e, sendo caso, o prazo de sua 
duração (0,25 pontos).  
Quando importar em renúncia de receita o projeto de lei deverá estar 
acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-financeiro (0,5 pontos) 
no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes (0,5 
pontos), atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias (0,5 pontos) e a 
pelo menos uma das condições constantes do art. 14 da LRF (0,5 pontos). 
Concessão de isenção de caráter não geral é efetivada, em cada caso, por 
despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o 
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos 
requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão (01 ponto). 
 
1.4 - (05 pontos) 

 
As isenções onerosas não podem ser livremente revogadas (01 ponto) e as 
não onerosas podem ser revogadas a qualquer tempo (01 ponto), desde que 
seja por lei (01 ponto) e sejam observados os princípios da anterioridade anual 
(01 ponto) e da noventena (01 ponto). 
    

Tópico 2 - 01 ponto – apresentação textual. 
 
Tópico 3 - 01 ponto – estrutura textual. 
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006 – AUDITOR FISCAL 
 

(Total 20 pontos) 
 

Tópico 1 - 18 pontos - domínio técnico do assunto tratado esperando-se que a 
resposta aborde e desenvolva os seguintes pontos:  
 

1.1 – (05 pontos) 
 

A imunidade tributária é uma limitação do poder de tributar (01 ponto) que 
decorre da Constituição (01 ponto) e impede a cobrança do tributo (01 ponto) 
enquanto que a isenção decorre de lei do ente tributante (01 ponto) e se trata 
de dispensa do pagamento do tributo (01 ponto).  
 
1.2 - (09 pontos) 

 
Alcança os impostos, não se aplicando às taxas (02 pontos). Por se tratar de 
imunidade condicional não alcança as obrigações acessórias (02 pontos). 
Compreende somente o patrimônio (01 ponto), a renda (01 ponto) e os 
serviços, relacionados com as suas finalidades essenciais (01 ponto). Alcança 
os imóveis por ela locados a terceiros, desde que o valor dos aluguéis seja 
aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. (01 
ponto). Aplica-se aos seus bens imóveis temporariamente ociosos (01 ponto).  
 
1.3 - (04 pontos) 

 
O gozo da imunidade se encontra condicionado à observância dos requisitos 
estabelecidos no art. 14 do Código Tributário Nacional (01 ponto), quais sejam:  
não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 
qualquer título (01 ponto), aplicarem integralmente, no País, os seus recursos 
na manutenção dos seus objetivos institucionais (01 ponto), manterem 
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades 
capazes de assegurar sua exatidão (01 ponto). 
      

Tópico 2 - 01 ponto – apresentação textual. 
 
Tópico 3 - 01 ponto – estrutura textual. 
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020 – PROCURADOR 
 

(Total 20 pontos) 
 

 
Tópico 1 - 18 pontos - domínio técnico do assunto tratado esperando-se que a 
resposta aborde e desenvolva os seguintes pontos:  
 

1.1 – (4,5 pontos) 
 

Classificação dos bens públicos: 0,5 pontos para cada.  Definição: 1 ponto para 
cada. (Uso comum do povo - Uso especial - Dominicais). (Total 4,5 pontos). 
 
1.2 - (6,5 pontos) 

 
Os bens públicos de uso comum e de uso especial são inalienáveis (0,5 pontos 
para cada) e somente os bens dominicais podem ser alienados (0,5 ponto). 
Alienação exige, em regra: existência de interesse público devidamente 
justificado (1 ponto), avaliação prévia (1 ponto), autorização legislativa (1 
ponto) e licitação na modalidade leilão (1 ponto), podendo ser dispensada a 
realização de licitação nos casos previstos na própria lei (1 ponto). 
   
1.3 - (7 pontos) 

 
Indicação das formas de utilização dos bens públicos por terceiros: 0,75 pontos 
para cada. Definição: 1 ponto para cada. (Concessão de uso, concessão de 
direito real de uso, permissão de uso e autorização de uso) - Total de 7 pontos.  
 

Tópico 2 - 01 ponto – apresentação textual. 
 
Tópico 3 - 01 ponto – estrutura textual. 

 

 


