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 OBJECTIVOS  CONTEÚDOS ESTRUTURA COTAÇÕES 

 -caraterizar o direito fiscal; 
-distinguir imposto de taxa; 
-interpretar a noção de imposto como prestação coerciva, 
pecuniária, unilateral e sem carácter de sanção; 
-classificar os diferentes impostos de acordo com a s suas 
caraterísticas específicas, nomeadamente pessoal e real; 
-enumerar e compreender as garantias dos contribuintes 
positivadas em lei; 
-distinguir os sujeitos dos principais impostos diretos; 
-distinguir e explicar conceitos como matéria coletável, coleta, 
liquidação, pagamento, taxa de imposto; 

 1.Princípios constitucionais tributários 
O direito fiscal português. Caraterísticas do direito fiscal. 
2. Noção de imposto 
A distinção entre imposto e taxa 
3. Elementos do imposto 
O objeto do imposto 
-incidência real e incidência pessoal, sujeito e objeto do 
imposto. 
-determinação da matéria coletável. 
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-interpretação do IRS; 
-interpretação do IRC; 
-distinguir IVA liquidado, dedutível, suportado e apurado; 
-relacionar a natureza do bem com o regime de IVA; 
-compreender e executar o apuramento do IVA; 
-compreender e identificar os atos suscetíveis de pagamento de 
IMI e IMT; 
-identificar as isenções previstas em sede de IMI e IMT; 
-enumerar impostos específicos; 
 

Taxas 
4. As fases do imposto 
Os procedimentos administartivos fiscais de incidência, 
lançamento, liquidação e cobrança de impostos 
Garantias dos contribuintes  
Elementos caraterísticos dos diversos impostos 
portugueses 
-IRS( categorias de rendimentos) 
- IRC, 
 -IVA( IVA dedutível, IVA liquidado e IVA apuramento) 
-IMI,  
-IMT 
Outros impostos 

 
 
 
 
 
 

5. 15 pontos 
6. 15 pontos 
7. 15 pontos 

 
8. 15 pontos 

 
9.1. 20 pontos 
9.2.10 pontos 

 

Todos os conceitos de uma forma simplificada Todos os conceitos de uma forma simplificada II Grupo 50 pontos 

 Domina a língua portuguesa e a capacidade de expressão das ideias. 
 Dá respostas correctas às perguntas escritas 
 Revela capacidade de interpretação da realidade à luz dos conhecimentos adquiridos. 
 Revela capacidade de análise e síntese no tratamento dos conteúdos. 
 Exerce capacidade de crítica e autocrítica. 
 
Material de utilização possível: 
 Máquina de Calcular. 
 


