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27) Para responder a questão, temos que fazer uso das regras expressas na Lei Orgânica do Distrito 
Federal. 

Neste sentido, estabelece o artigo 127 que “Ao Distrito Federal compete, cumulativamente, os 
impostos reservados aos Estados e Municípios nos termos dos arts. 155 e 156 da Constituição 
Federal”(Letra B). 

As demais alternativas estão erradas, ainda de acordo com as regras da Lei Orgânica: 

Art. 128. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Distrito Federal: 

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, 
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; (Erro da Letra D) 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; (Erro da Letra A) 

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou de bens por meio de tributos, ressalvada a 
cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Distrito Federal; (Erro da Letra C) 

VI - instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços da União, Estados e Municípios; (Erro da Letra E) 

Gabarito: Letra B 

  

28) Três grandes bacias hidrográficas fazem parte do Distrito Federal, sendo elas as do Paraná, São 
Francisco e Tocantins/Araguaia. 

Com relação à Bacia do Paraná, tal como afirmado pela questão, fazem parte as seguintes Bacias 
Hidrográficas: 

Bacia do Rio Descoberto; 

Bacia do Rio Corumbá; 

Bacia do Rio Paranoá; 

Bacia do Rio Bartolomeu; 

Bacia do Rio São Marcos; 

Gabarito: Letra C 

 

 



 
 

 

Professor Diogo Surdi 

 

Formado em Administração Pública e professor de Direito Administrativo 

em diversos cursos preparatórios para concursos. Obteve diversas 

aprovações em concursos públicos, dentre as quais se destacam: Auditor 

Fiscal da Receita Federal do Brasil (2014), Analista Judiciário do TRT-SC 

(2013), Analista Tributário da Receita Federal do Brasil (2012) e Técnico 

Judiciário dos seguintes órgãos: TRT-SC, TRT-RS, TRE-SC, TRE-RS, TRT-

MS e MPU. 

 

Gran Cursos Online  

https://www.grancursosonline.com.br/
https://www.grancursosonline.com.br/

