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TESTE TIPO 2 

 

PERCURSOFORMATIVO DO CURSO: Fiscalidade 

MÓDULO: Noções de Fiscalidade 

FORMADOR: 

FORMANDO: 

 

1. Complete a seguinte definição  

 

a) ___________________ é um regime especial de tributação que envolvem uma 

vantagem ou simplesmente um desagravamento fiscal perante o regime normal, 

assumindo-se como uma forma de isenção, redução de taxas, deduções à matéria 

coletável, amortizações e/ou outras medidas fiscais desta natureza. 

b) _______________ é uma prestação coativa, pecuniária, unilateral, estabelecida pela lei 

a favor do Estado ou de outro ente publico, sem caráter de sanção, com vista à cobertura 

das despesas públicas e ainda tendo em conta objetivos de ordem económica e social. 

c) É um conjunto de operações administrativas que visam a identificação do sujeito passivo 

do imposto e a determinação da matéria coletável: ________________ 

d) Imposto municipal que incide sobre o lucro tributável das pessoas coletivas, sendo a sua 

taxa fixada anualmente pelos diferentes municípios: _______________ 

e) Tributo que incide sobre as pensões acima de um determinado montante 

________________ 

 

 

2. Quais são as fases do imposto? Defina uma destas fases. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________-

_______________________________________________________________ 
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3. Defina quais são os impostos de tributação direta e os de tributação indireta. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

4. Associe os seguintes aspetos relativos à classificação dos impostos à 

respetiva descrição: 

 
1. Impostos estaduais 

2. Impostos proporcionais 

3. Impostos principais 

4. Impostos periódicos 

5. Impostos diretos 

6. Impostos não-estaduais 

7. Impostos progressivos 

8. Impostos indiretos 

9. Impostos de obrigação única  

10. Impostos acessórios 

11. Impostos regressivos 

 

a) São os que dependem da previa existência de um imposto principal ao qual vão acrescer 

(por ex: as derramas municipais). 

b) São os que atributam a riqueza. 

c) Cujo pagamento se processa periodicamente. 

d) São os que gozam de autonomia que no plano normativo quer no plano das relações 

tributarias. 

e) São os impostos cujo sujeito ativo é o Estado. 

f) Taxa fixa 

g) Apenas há lugar ao pagamento do imposto quando o facto que origina acontece. 

h) Taxa diminui à medida que a matéria coletável aumenta. 

i) São os que tributam o consumo.  

j) Taxa aumenta à medida que a matéria coletável aumenta. 

k) São os impostos cujo sujeito ativo não é o Estado. 
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5. O que é o IVA e sobre o quê incide? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Faça corresponder as características dos impostos, aos respetivos 

exemplos:  

 

 

 Imposto sobre o rendimento                        1. IVA 

 Impostos sobre o consumo                          2. IABA 

 Impostos sobre o património                        3. Imposto de selo 

 Impostos especiais sobre o consumo          4. ISV 

 Tributação automóvel                                   5. Taxa de ocupação de subsolo 

 Outros impostos e taxas                               6. IRS 

                                                                      7. ISP 

                                                                      8. VERDE 

                                                                      9. IRC 

                                                                    10. Contribuição audiovisual 

                                                                    11. IUC 

                                                                    12. IMI 

                                                                    13. Contribuição Extraordinária  

                                                                     de Solidariedade 

                                                                    14. IT 

                                                                    15. Derrama 

                                                                    16. Taxa municipal de direitos de  

                                                                      Passagem 

                                                                     17. IMT 

 

 

 

                                                                                               


