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EXERCÍCIO 1 

1. Reportando-se à atividade financeira do Estado, responda ao seguinte: 

a) Diga quem exerce a atividade financeira, tendente a satisfazer as necessidades 

públicas.  

b) Indique quais os meios que o Estado dispõe para obter fundos a fim de cobrir as 

necessidades públicas, apresentando um exemplo para cada uma das receitas 

públicas.  

c) Indique qual a necessidade do estado lançar impostos.  

d) Refira as disciplinas jurídicas, que têm relação com o Direito Fiscal. 

 

2. “É preocupação do Direito Fiscal, não só satisfazer as dificuldades sentidas pela 

população, como conseguir uma maior distribuição da riqueza”. 

a) Indique qual a forma que o Direito Fiscal utiliza, para que uns cidadãos paguem 

mais que outros, dando uma explicação para a sua resposta. 

 

3. Comente a seguinte afirmação: 

“A Atividade Financeira do Estado pode ser comparada à Atividade Financeira 

Doméstica” 

 

4. Indique 10 códigos Fiscais. 

 

5. Distinga receitas coativas de receitas voluntárias. 

 

6. Distinga receitas patrimoniais de receitas creditícias. 

 

7. Qual a diferença entre direito público de direto privado. 

 

8. Comente a seguinte afirmação: 

“As leis são feitas pelo Governo”  



 

 

  

CONTA MAIS CERTA 
3 

 

  

EXERCÍCIO 2  

1. Faça corresponder as seguintes definições às oito caraterísticas do imposto que 

conhece.  

a) O Estado exige ao contribuinte a prestação, mesmo que seja necessário o uso de 

meios coercivos. 

b) A lei que permite ao Estado exigir o imposto. 

c) O imposto é pago, na generalidade dos casos, através de meios monetários. 

d) O contribuinte nunca será reembolsado, exceto se o imposto for cobrado 

indevidamente. 

e) O contribuinte não recebe diretamente nada em troca, face ao pagamento que 

efetuou. 

f) É o estado que arrecada o imposto, origem maior das suas receitas. 

g) Porque permite realizar despesas públicas. 

h) A lei não pode incluir na hipótese de incidência tributária o elemento ilicitude. 

___ A favor do Estado 

___ Para satisfação de fins públicos 

___ Pecuniário 

___ Estabelecido por lei 

___ Não constitui sanção de ato ilícito 

___ Definitiva 

___ Coativa 

___ Unilateral 

 

2. Identifique, justificando porque um Preço, um Juro, um pagamento à Segurança Social, 

um pagamento de uma propina de uma escola pública, o pagamento de uma multa 

(coima), a aquisição de uma licença de obras e a compra das ações da EDP depois da 

última privatização, não são considerados um imposto. 

 

3. Defina imposto, enunciando as suas caraterísticas.  

 
 

4. Distinga “taxa” de “imposto”. 
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5. Distinga “multa” de “imposto”. 

 

6. Diga qual dos seguintes tipos de receitas não são coercivas: 

a) Impostos 

b) Taxas 

c) Contribuições para a segurança social 

d) Multas, penalidades e coimas 

 

7. Comente a seguinte frase: 

“Os impostos são aquilo que se paga para se ter uma sociedade civilizada”. 

 (Oliver Wendell Holmes) 

 

8. Comente a seguinte frase:  

“É preocupação do Direito Fiscal, não só satisfazer as dificuldades sentidas pela população, 

como conseguir uma maior distribuição da riqueza”. 

 (Oliver Wendell Holmes) 

 

9. Comente a seguinte afirmação: 

“Os impostos são para satisfazer as necessidades do Governo” 
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EXERCÍCIO 3 

1. Faça corresponder as seguintes definições às quatro fases do imposto que conhece.  

a) Consiste em definir o campo de ação a nível dos sujeitos, atos, bens e situações que 

ficarão sobre a alçada da figura de determinado imposto. Exemplo: o IRS incide sobre 

o rendimento das pessoas singulares. 

b) Corresponde ao conjunto de operações conducentes a identificar- por um lado, o 

contribuinte devedor do imposto, e por outro, a matéria coletável ou objeto do imposto, 

isto é, o bem, ato ou situação pela qual vai incidir o imposto. 

c) Fase na qual se determina o montante de imposto – a coleta – a imputar ao 

contribuinte. 

d) Pagamento do contribuinte. 

 

___ Lançamento 

___ Cobrança 

___ Incidência 

___ Liquidação 

 

2. Como sabe, existem diversos momentos da obrigação do imposto. Apresente uma 

explicação de cada uma dessas fases, desde a fase da incidência até ao pagamento.  

 

3. O que entende por incidência. 

 

4. O que entende por sujeição, isenção ou não sujeição. 
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EXERCÍCIO 4  

1. Enuncie os princípios que regem a atividade tributária, explicando sucintamente aquele 

que considera mais importante. 

 

2. Entre os Grandes Princípios do Direto Fiscal, encontramos o “princípio da legalidade”. 

Explique por palavras suas o seu significado. 

 

3. Entre os Grandes Princípios do Direto Fiscal, encontramos o “princípio da não 

retroatividade”. Explique por palavras suas o seu significado.  

 

4. As regras tributárias devem ser estáveis e de fácil compreensão para os contribuintes. 

Esta caraterística do sistema fiscal designa-se por: 

a) Flexibilidade 

b) Transparência 

c) Baixo custo de funcionamento 

d) Eficácia financeira 
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EXERCÍCIO 5 

1. Distinga impostos progressivos, regressivos e proporcionais, dando um exemplo prático 

para cada um deles. 

 

2. Distinga impostos diretos de impostos indiretos. 

 

3. Distinga impostos estatais de impostos não estatais. 

 

4. Indique um imposto que seja simultaneamente: 

a) Estatal, periódico, de prestação variável, ordinário, progressivo e direto. 

b) Não estatal, prestação única e real.  

c) Direto, de prestação variável e periódico. 

 

5. O que entende por benefícios fiscais. 

 

6. Indique 5 formas de classificar impostos (Tipologia). 

 

7. Indique os objetivos da tributação. 
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CONTATOS 

 

291 222 540 (Escritório) 

969 758 894 (Contacto direto Doutor Paulo Fernandes) 

 

contamaiscerta@hotmail.com 

 

Rua 5 de Outubro nº 87 

Edifício Santa Luzia, Bloco A, Loja 7 

9000-216 Funchal 

 

Segunda a Sexta Feira das 9h às 22h 

 

 

 



 

 

 

TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

O presente documento destina-se a ser utilizado única e exclusivamente pela Conta Mais Certa. 

É autorizada a respetiva edição e reprodução para o fim a que se destina. 

É proibida a divulgação, promoção e revenda total ou parcial dos respetivos conteúdos. 

A marca contamaiscerta encontra-se registada, nos termos legais, no INPI. 

Qualquer ilícito detetado é passível de procedimento judicial contra o infrator. 
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