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SIMULADO 01 DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL 

Q.01 - (CONCURSEIRO FISCAL) Nas operações internas e de importação com os produtos da 

cesta básica, a base de cálculo do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS, será reduzida em 61,11% (sessenta e um vírgula onze por cento) e 

33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), de acordo com o produto. 

 

Q.02 - (CONCURSEIRO FISCAL) Regime Especial de Tributação do ICMS é o que se caracteriza 

por qualquer tratamento diferenciado em relação às regras gerais de exigência do ICMS e de 

cumprimento das obrigações principais, sem que dele resulte desoneração da carga tributária.  

 

Q.03 - (CONCURSEIRO FISCAL) O movimento real tributável, realizado pelo estabelecimento 

em determinado período, poderá ser apurado através de levantamento fiscal e contábil, em 

que serão considerados o valor de entradas e saídas de mercadorias, o dos estoques inicial e 

final, as despesas, outros gastos, outras receitas e lucros do estabelecimento, inclusive 

levantamento unitário com identificação das mercadorias e outros elementos informativos.  

 

Q.04 - (CONCURSEIRO FISCAL) Quando o cálculo do ICMS tenha por base ou tome em 

consideração o valor ou o preço de mercadorias, bens, serviços e título que os represente, a 

autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que 

sejam omissas ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os 

documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, inclusive, 

em caso de contestação, a avaliação contraditória, administrativa ou judicial.  

 

Q.05 - (CONCURSEIRO FISCAL) O pagamento espontâneo do tributo, fora dos prazos previstos 

na legislação cearense e antes de qualquer procedimento do Fisco, ficará sujeito à mora de 

0,15% (zero vírgula quinze por cento) por dia de atraso, até o limite máximo de 15% (quinze 

por cento). 

 

Q.06 - (CONCURSEIRO FISCAL) Formulado o pedido de restituição do ICMS, e não tendo o 

Secretário da Fazenda deliberado a respeito no prazo de 90 (noventa dias), o contribuinte 

poderá compensar o valor pago indevidamente no período de apuração seguinte, salvo quanto 

aos recolhimentos decorrentes de Auto de Infração. Nesta hipótese, sobrevindo decisão 
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contrária irrecorrível, o contribuinte, no prazo de trinta dias da respectiva notificação, procederá 

ao estorno dos créditos lançados, devidamente atualizados, com o pagamento dos acréscimos 

legais cabíveis.  

 

Q.07 - (CONCURSEIRO FISCAL) A base de cálculo do imposto poderá ser também reduzida 

em 58,82% (cinquenta e oito inteiros e oitenta e dois centésimos por cento) nas prestações 

de serviço de transporte de passageiros, vedada a utilização de quaisquer créditos fiscais. A 

redução será aplicada, opcionalmente, pelo contribuinte, em substituição ao sistema de 

tributação previsto na legislação estadual, mediante celebração de Termo de Acordo entre a 

Secretaria da Fazenda e o interessado. 

 

Q.08 - (CONCURSEIRO FISCAL) Determinada mercadoria, sujeita à alíquota interna de 25%, 

está enquadrada no regime de substituição tributária das operações subsequentes no Estado 

do Ceará. A indústria Baião de Dois vendeu a mercadoria para o revendedor Rapadura Doce, 

ambos localizados no Ceará.  

- Valor da mercadoria: R$ 18.000,00; 

- Valor do IPI: R$ 1.800,00; 

- Valor total: 19.800,00; e 

- Margem do valor agregado: 75%. 

A venda foi efetuada na cláusula FOB (Free on Board) e o valor do frete foi de R$ 2.000,00. 

O valor do ICMS a ser retido pela empresa substituta é de R$ 4.357,50. 

 

Q.09 - (CONCURSEIRO FISCAL) São hipóteses de incidência do ICMS a entrada de mercadoria 

ou bem importados do Exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte 

habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, e, as prestações de serviço de 

transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou 

valores. 

 

Q.10 - (CONCURSEIRO FISCAL) É isenta do ICMS a saída de energia elétrica da distribuidora à 

unidade consumidora, na quantidade correspondente à soma da energia elétrica injetada na 

rede de distribuição pela mesma unidade consumidora com os créditos de energia ativa 

originados na própria unidade consumidora no mesmo mês, em meses anteriores ou em outra 

unidade consumidora do mesmo titular, decorrentes da microgeração e minigeração, nos 

termos de Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.  

 

Q.11 - (CONCURSEIRO FISCAL) Caso determinada empresa localizado no Estado do Ceará 

simule uma saída de mercadoria para o exterior, inclusive por intermédio de empresa comercial 
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exportadora, trading companie, armazém alfandegado, entreposto aduaneiro e consórcios de 

microempresas, estará sujeita a multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da 

operação. 

 

Q.12 - (CONCURSEIRO FISCAL) É assegurado ao sujeito passivo, por si ou por suas entidades 

representativas, o direito de consulta sobre a aplicação da legislação relativa aos tributos de 

competência impositiva estadual. Caso a solução da consulta envolva questão juridicamente 

relevante, que, ultrapassando o interesse subjetivo do consulente, seja considerada de 

interesse geral, poderão ser atribuídos efeitos normativos à resposta ofertada, na forma 

definida em regulamento, hipótese em que vinculará a todos os contribuintes, bem como os 

órgãos e agentes fiscais. 

 

Q.13 - (CONCURSEIRO FISCAL) A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará firmará convênios 

com o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN e com órgãos dos Ministérios da Marinha 

e da Aeronáutica para efeito de controle e cadastramento dos automóveis, das embarcações e 

das aeronaves, visando a tributação dos referidos veículos. 

 

Q.14 - (CONCURSEIRO FISCAL) O IPVA do Estado do Ceará não incide sobre os veículos 

automotores de propriedade das instituições de educação ou de assistência social que não 

distribuam qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou 

participação no seu resultado, não restrinjam a prestação de serviços a associados ou 

contribuintes, apliquem integralmente os seus recursos na manutenção de seus objetivos 

institucionais no País e mantenham escrituração de suas receitas em livros revestidos de 

formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 

 

Q.15 - (CONCURSEIRO FISCAL) Antônio, domiciliado no Ceará, adquiriu do exterior um veículo 

automotor novo, pelo valor de U$ 22.000,00 (vinte e dois mil dólares). A lei do IPVA do Ceará 

estabelece que, em se tratando de veículo de procedência estrangeira, novo ou usado, para 

efeito da primeira tributação, ocorre o fato gerador na data do desembaraço aduaneiro. A base 

de cálculo será o valor constante do documento relativo ao desembaraço aduaneiro, acrescido 

dos tributos e demais gravames devidos pela importação, ainda que não recolhidos pelo 

importador. 

 

Q.16 - (CONCURSEIRO FISCAL) O estabelecimento vendedor, inclusive concessionário, que 

entregar veículo a consumidor final sem o devido emplacamento e sem o consequente 

recolhimento do IPVA, será considerado o responsável pelo pagamento do imposto e, 
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conforme o caso, pelos acréscimos incidentes, conforme estabelecido pela Lei do IPVA do 

Estado do Ceará. 

 

Q.17 - (CONCURSEIRO FISCAL) São isentos do IPVA no Estado do Ceará os veículos do tipo 

micro-ônibus, vans e topics, inclusive os adquiridos através de contrato de arrendamento 

mercantil, quando empregados no Serviço Regular Complementar de Transporte Rodoviário 

Intermunicipal de Passageiros do Estado do Ceará e no Serviço Regular Complementar de 

Transporte Público Urbano de Passageiros de Fortaleza, independente de situação regular 

perante o Fisco, o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-CE, e o Departamento 

Estadual de Rodovias – DER. 

 

Q.18 - (CONCURSEIRO FISCAL) O imposto é vinculado ao veículo, não se exigindo, nos casos 

de transferência, novo pagamento do imposto já solvido neste Estado ou em outra Unidade da 

Federação, observado, sempre, o exercício anterior. O comprovante do pagamento do imposto 

transmite-se ao novo proprietário do veículo para efeito de registro, inscrição, matrícula ou 

averbação de qualquer alteração desses assentamentos. 

 

Q.19 - (CONCURSEIRO FISCAL) As multas decorrentes da inobservância dos dispositivos da 

Lei do IPVA do Estado do Ceará poderão ser reduzidas em 40% (quarenta por cento), se o 

sujeito passivo renunciar, expressamente, ao recurso para o Conselho de Recursos Tributários 

e liquidar o crédito tributário devido no prazo de vinte dias, contados da data da recepção da 

intimação.  

 

Q.20 - (CONCURSEIRO FISCAL) É isenta do pagamento do IPVA do Estado do Ceará a 

embarcação pertencente a pescador profissional, pessoa física ou jurídica, utilizada na atividade 

pesqueira artesanal ou de subsistência, comprovada por entidade representativa da classe, 

limitada a um veículo por beneficiário. 

 

Q.21 - (CONCURSEIRO FISCAL) A responsabilidade por infração à legislação tributária relativa 

ao ITCD depende da intenção do contribuinte ou responsável, independente da efetividade, 

natureza ou extensão dos efeitos do ato praticado. 

 

Q.22 - (CONCURSEIRO FISCAL) Nas transmissões causa mortis ou por doação, o contribuinte 

ou responsável que recolher o imposto fora dos prazos legais, antes de qualquer procedimento 

do Fisco, fica sujeito à multa de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao dia, limitada ao total 

de 20% (vinte por cento). 
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Q.23 - (CONCURSEIRO FISCAL) Os titulares de Cartórios de Notas, de Registro de Pessoas 

Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, de Cartórios de Registro de Imóveis e de Cartórios 

de Registro Civil das Pessoas Naturais prestarão informações referentes à escritura ou registro 

de doação, de constituição de usufruto ou de fideicomisso, de formalização ou registro de 

qualquer instrumento que altere a participação societária de sócios, em razão de transferência 

por cessão, doação, renúncia ou falecimento, ou do qual decorra a transferência de imóveis, 

independente de constituir fato gerador do imposto, sob pena de responder solidariamente 

pela omissão. 

 

Q.24 - (CONCURSEIRO FISCAL) O valor devido pelo sujeito passivo a título de ITCD, decorrente 

da transmissão causa mortis, poderá ser compensado, mediante prévia autorização da 

Procuradoria-Geral do Estado, com precatório devido ao de cujus, nos termos definidos em 

regulamento. 

 

Q.25 - (CONCURSEIRO FISCAL) A ação fiscal do ITCD compete aos servidores do Grupo 

Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria da Fazenda e será precedida 

de ato designatório expedido pela respectiva autoridade competente, devendo ser concluída 

no prazo máximo de 90 (noventa) dias, conforme o disposto em regulamento. 

 

Q.26 - (CONCURSEIRO FISCAL) A Junta Comercial do Estado do Ceará – Jucec, enviará 

trimestralmente à Secretaria da Fazenda informações sobre todos os atos relativos à 

constituição, modificação e extinção de pessoas jurídicas, bem como de empresários, 

realizados no trimestre imediatamente anterior, que constituam fato gerador do imposto. A 

comunicação deverá ser efetuada até o dia 10 (dez) do trimestre subsequente àquele em que 

ocorrer a referida entrada. 

 

Q.27 - (CONCURSEIRO FISCAL) A Lei nº 15.812/2015, que trata do Imposto sobre Transmissão 

Causa Mortis e Doação do Estado do Ceará estabelece que valores recolhidos a maior ou 

indevidamente serrão restituídos, no todo ou em parte, independente de requerimento do 

sujeito passivo 

 

Q.28 - (CONCURSEIRO FISCAL) A Lei nº 15.812/2015 estabelece que as infrações relacionadas 

com as transmissões por doação são punidas com a aplicação multa equivalente a 10% (dez 

por cento) sobre o valor do imposto devido, pelo atraso na comunicação, ao Fisco, da 
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transmissão do bem ou direito, que se dará dentro de 60 (sessenta) dias, contados da 

concretização da doação, aumentada para 20% (vinte por cento) quando o atraso ultrapassar 

180 (cento e oitenta) dias. 

 

Q.29 - (CONCURSEIRO FISCAL) De acordo com a Lei nº 16.259/2017, que dispõe acerca da 

anistia de créditos tributários relacionados com o ICMS, com o IPVA e com o ITCD, bem como 

dos créditos não tributários do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Ceará – 

DETRAN, para fruição dos benefícios previstos nesta Lei, não serão exigidas garantias à 

execução fiscal em relação aos créditos tributários ajuizados nem é necessário estar quite com 

as obrigações tributárias principal e acessória. 

 

Q.30 - (CONCURSEIRO FISCAL) O inadimplemento superior a 90 (noventa) dias dos créditos 

tributários parcelados, na forma e prazos definidos na Lei nº 16.259/2017, implicará na 

suspensão dos benefícios em relação ao saldo remanescente. 

 

Q.31 - (CONCURSEIRO FISCAL) Os créditos tributários lançados pela SEFAZ em Autos de 

Infração que tenham sido julgados nulos pelo CONAT, sem análise do mérito, poderão ser 

liquidados pelos contribuintes nos termos da Lei nº 16.259/2017 com a apresentação de 

denúncia espontânea pelo sujeito passivo, relativa à infração eventualmente cometida. 

 

Q.32 - (CONCURSEIRO FISCAL) Na hipótese de o contribuinte aderir ao tratamento previsto na 

Lei nº 16.259/2017 e efetuar o pagamento do crédito tributário nos termos da decisão do 

julgamento de 1ª Instância do Contencioso Administrativo Tributário – CONAT, e havendo 

modificação, em virtude de interposição de recurso de ofício, o tratamento aplicar-se-á aos 

eventuais acréscimos decorrentes da decisão final recorrida. 

 

Q.33 - (CONCURSEIRO FISCAL) Os recolhimentos realizados nos termos da Lei nº 16.259/2017 

constituem-se em confissão irretratável da dívida, não conferindo ao sujeito passivo quaisquer 

direitos à restituição ou compensação de importâncias já pagas com o tratamento ora 

disciplinado. 

 

Q.34 - (CONCURSEIRO FISCAL) A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará informará 

mensalmente à Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa do Estado do 

Ceará os valores arrecadados nos termos da Lei nº 16.259/2017, o número detalhado de 

adesões ao Programa, discriminando prazos e valores. 
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Q.35 - (CONCURSEIRO FISCAL) A Lei n.º 15.614/2014 estabelece que os tributos, as 

penalidades pecuniárias e seus acréscimos legais, bem como as atualizações monetárias 

oriundas de autos de infração tidos como indevidamente recolhidos ao Erário poderão ser 

restituídos, no todo ou em parte, a requerimento do interessado, na hipótese de erro na 

identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante 

do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento 

 

Q.36 - (CONCURSEIRO FISCAL) A Lei n.º 15.614/2014 estabelece que as decisões exaradas 

em primeira instância, contrárias ao sujeito passivo ou ao requerente, no todo ou em parte, 

caberá Recurso Ordinário para as Câmaras de Julgamento no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data em que se considerar feita a intimação da decisão. 

 

Q.37 - (CONCURSEIRO FISCAL) Segundo os ditames da Lei n.º 15.614/2014, os atos e termos 

não dependem de forma determinada, senão quando expressamente exigida pela legislação, 

devendo ser produzidos com a indicação da data, do local da realização e assinatura ou 

identificação de quem o tenha praticado, e, mesmo quando exigida determinada forma, a 

autoridade julgadora poderá considerar como válido o ato que, realizado de outra maneira, 

alcançar a sua finalidade. 

 

Q.38 - (CONCURSEIRO FISCAL) Segundo os ditames da Lei n.º 15.614/2014, as funções de 

Orientador da CEPED e de Perito-Fiscal serão exercidas por servidores integrantes do Grupo 

TAF, em efetivo exercício, graduados em Ciências Contábeis, com inscrição regular no 

Conselho Regional de Contabilidade – CRC, e comprovada experiência em assuntos contábeis 

e notória idoneidade moral, indicados pelo Chefe do Poder Executivo, e no primeiro caso, 

nomeado pelo Secretário da Fazenda. 

 

Q.39 - (CONCURSEIRO FISCAL) Segundo os ditames da Lei n.º 15.614/2014, as funções de 

Secretário-Geral do CONAT serão exercidas por servidor integrante do Grupo TAF, em efetivo 

exercício, idoneidade moral, reconhecida experiência com processo administrativo-tributário e 

graduação superior, nomeado pelo Secretário da Fazenda. 

 

Q.40 - (CONCURSEIRO FISCAL) Segundo os ditames da Lei n.º 15.614/2014, o Contencioso 

Administrativo Tributário será dirigido por um Presidente dentre os servidores da SEFAZ, 

integrante do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, em efetivo exercício, 

graduado em curso de nível superior, de preferência em Direito e pós-graduação lato sensu 

de natureza jurídico-tributária, contábil ou empresarial, reconhecida experiência em matéria e 
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processo tributário, notória idoneidade moral, escolhido e nomeado pelo Chefe do Poder 

Executivo para exercer cargo, em mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a recondução 

apenas uma vez. 

 

Q.41 - (CONCURSEIRO FISCAL) Segundo os ditames da Lei Complementar n.º 37/2003, que 

instituiu o Fundo Estadual de Combate à Pobreza – Fecop, é vedada a utilização dos recursos 

do FECOP para o pagamento de despesas de pessoal e de encargos sociais relativos à 

remuneração de servidores públicos, exceto na forma de concessão de bolsa para ocupantes 

de cargos do Grupo Magistério 1.º e 2.º Graus – MAG, da Secretaria da Educação e professores 

do Grupo Magistério Superior – MAS, da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

quando na atuação em programa de formação e qualificação educacional de professores leigos, 

não podendo ser superior a 2 (dois) anos de concessão. 

 

Q.42 - (CONCURSEIRO FISCAL) Segundo os ditames da Lei Complementar n.º 37/2003, que 

instituiu o Fundo Estadual de Combate à Pobreza – Fecop, coordenar a formulação de políticas 

e diretrizes dos programas e ações governamentais voltados para a redução da pobreza e das 

desigualdades sociais é uma competência do Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão 

Social. 

 

Q.43 - (CONCURSEIRO FISCAL) Segundo os ditames da Lei Complementar n.º 37/2003, o chefe 

do Poder Executivo poderá, enquanto perdurar situação de emergência e calamidade, utilizar 

os recursos provenientes do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP – para subsidiar 

ações de segurança alimentar e nutricional para segmentos populacionais em vulnerabilidade 

social, tais como populações tradicionais, pessoas em situação de rua, pessoas em 

acolhimento institucional, dentre outros. 

 

Q.44 - (CONCURSEIRO FISCAL) Segundo a Lei Complementar n.º 37/2003, a Secretaria da 

Fazenda do Ceará poderá estabelecer tratamento especial de tributação do ICMS às 

microempresas e empresas de pequeno porte, com atividade industrial, com o objetivo de 

tomar seus produtos competitivos e evitar desequilíbrios da concorrência de mercado. 

 

Q.45 - (CONCURSEIRO FISCAL) Segundo a Lei Complementar n.º 37/2003, os recursos do 

FECOP para projetos multisetoriais poderão ser alocados diretamente nos órgãos e entidades 

responsáveis pela execução das respectivas ações, observando-se a competência institucional. 

 

Q.46 - (CONCURSEIRO FISCAL) Segundo o Decreto n.º 33.657/2020 (SUA NOTA TEM VALOR), 

o pagamento dos prêmios do Programa está vinculado à dotação orçamentária prevista na 
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respectiva Lei Orçamentária Anual e em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

vigente à época do desembolso. 

 

Q.47 - (CONCURSEIRO FISCAL) Segundo o Decreto n.º 33.657/2020 (SUA NOTA TEM VALOR), 

os participantes do Programa, para recebimento dos prêmios, deverão autorizar o uso de sua 

imagem, nome, som de voz, em filmes, vídeos, spot’s para rádios, fotos e cartazes, anúncios 

em jornais e revistas, na divulgação do resultado das premiações para fortalecer a essência da 

educação fiscal.  

 

Q.48 - (CONCURSEIRO FISCAL) Segundo o Decreto n.º 33.657/2020 (SUA NOTA TEM VALOR), 

os participantes, pessoa física e pessoa jurídica, perderão o direito de receber o prêmio após 

90 (noventa) dias contados da data de sua divulgação, caso não regularize seus dados 

bancários e/ou cadastrais. 

 

Q.49 - (CONCURSEIRO FISCAL) A Sefaz poderá atribuir pontuação diferenciada aos 

documentos fiscais emitidos por contribuintes de segmentos econômicos específicos, 

conforme disposto em ato normativo emitido pelo Secretário da Fazenda. 

 

Q.50 - (CONCURSEIRO FISCAL) Os documentos fiscais regularmente autorizados e 

transmitidos são válidos para geração de pontos e apuração na premiação do Programa “Sua 

Nota Tem Valor”, devendo atender aos requisitos previstos em ato normativo do Secretário da 

Fazenda do Estado do Ceará e os pontos gerados poderão utilizados no mês de sua 

competência, sendo possível acúmulo para fins de premiação nos meses subsequentes. 
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