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ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

Questão 1: ESAF - ATPS (MPOG)/MPOG/Assistência Social/2012 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

Com relação à inadmissibilidade das comunicações de violações das disposições 

da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 13 de dezembro 

de 2006 (Organização das Nações Unidas – ONU), assinale a opção incorreta. 

 a) Quando a comunicação estiver precariamente fundamentada ou não for 

suficientemente substanciada. 

 b) Quando a comunicação constituir um abuso do direito de submeter tais 

comunicações ou for incompatível com as disposições da Convenção. 

 c) Quando a comunicação for imputável a quem deu causa (indivíduo ou grupos). 

 d) Quando não tenham sido esgotados todos os recursos internos disponíveis, 

salvo no caso em que a tramitação desses recursos se prolongue 

injustificadamente ou seja improvável que se obtenha com eles solução efetiva. 

 e) Quando a mesma matéria já tenha sido examinada pelo Comitê ou tenha sido 

ou estiver sendo examinada sob outro procedimento de investigação ou 

resolução internacional. 

 

 

Questão 2: CESPE - AFT/MTE/2013 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

Com relação ao direito das pessoas com deficiência, julgue o seguinte item. 

  

No âmbito da OIT, existe convenção específica destinada à reabilitação 

profissional de pessoas com deficiência. 

 (      ) Certo 

 (      ) Errado 

 

 

Questão 3: CESPE - AFT/MTE/2013 
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Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

Com relação ao direito das pessoas com deficiência, julgue o seguinte item. 

  

Nos termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, o indivíduo que tenha impedimento de longo prazo de natureza 

sensorial que possa obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade é 

considerado pessoa com deficiência. 

 (      ) Certo 

 (      )  Errado 

 

 

Questão 4: VUNESP - DP MS/DPE MS/2012 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

Dentre os direitos assegurados às pessoas deficientes, de acordo com a 

Declaração de Direitos de Pessoas Deficientes (Resolução da ONU, de 9 de 

dezembro de 1975), §6º, encontram-se: 

 a)  tratamento médico, psicológico e funcional, incluindo--se aparelhos protéticos 

e ortópteros, reabilitação médica e social, lazer. 

 b)   tratamento médico, psicológico e funcional, incluindo--se aparelhos 

protéticos e ortópteros, reabilitação médica e social, serviços de colocação. 

 c)   tratamento médico, psicológico e funcional, incluindo--se aparelhos protéticos 

e ortópteros, tratamento dentário, reabilitação médica e social. 

 d)  tratamento médico, psicológico e funcional, incluindo-se aparelhos protéticos 

e ortópteros, treinamento esportivo,  aconselhamento. 

 

 

Questão 5: INSTITUTO CIDADES - DP GO/DPE GO/2010 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo foram incorporados com status constitucional, ao nosso ordenamento 

jurídico. Com base nos conceitos e institutos nela presentes, é correto afirmar: 
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 a)  A expressão "Adaptação razoável" designa, no contexto da convenção, 

quaisquer modificações e ajustes necessários e adequados, quando requeridos 

em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou 

exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais. 

 b)  A Convenção prevê a possibilidade de conceder aposentadoria especial às 

pessoas portadoras de deficiência, com a contagem do tempo ficto inclusive. 

 c)  A Convenção é expressa ao dispor que nenhum de seus dispositivos afetará 

quaisquer disposições mais propícias à realização dos direitos das pessoas com 

deficiência, mesmo que estejam contidas na legislação infraconstitucional do 

Estado Parte. 

 d)  A Convenção estabelece um direito de preferência para o exercício de direitos 

sindicais por parte da pessoa com deficiência. 

 e)  O Estado brasileiro, ao adotar a Convenção, comprometeu- se, em relação aos 

direitos econômicos, sociais e culturais, a tomar medidas, a fim de assegurar o 

pleno e imediato exercício desses direitos, independentemente de quaisquer 

condicionamentos. 

 

 

Questão 6: CESPE - PJ (MPE AC)/MPE AC/2014 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

Em relação à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a seu 

Protocolo Facultativo, que, assinados em Nova Iorque, em 30/3/1987, são 

considerados um avanço quanto à abrangência e à efetividade dos direitos 

humanos, assinale a opção correta. 

 a)  A validade da referida convenção no ordenamento jurídico brasileiro 

independe de procedimento formal de incorporação. 

 b)  Sendo a matéria da referida convenção prevista na CF, não é necessário que 

tal convenção seja invocada na ordem interna. 
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 c)  Os dispositivos da referida convenção são aplicados, no ordenamento jurídico 

brasileiro, somente de modo analógico, já que o documento não foi incorporado 

formalmente ao ordenamento nacional. 

 d)  O Protocolo Facultativo da convenção trata da submissão dos Estados 

signatários à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

 e)  A referida convenção foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro nos 

termos inovadores da EC n.º 45/2004. 

 

 

Questão 7: Com. Exam. (MPF) - Proc Rep/MPF/2013 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

A CONVENÇÃO DA ONU SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA PROMULGADO PELO DECRETO N.º 6.949, DE 25 DE AGOSTO 

DE 2009, 

 a)  pode ser denunciada pelo Brasil conforme previsto em seu art. 48, tornando-se 

efetiva, a denúncia, em qualquer caso, um ano após a data de recebimento da 

notificação respectiva pelo Secretário-Geral da ONU, caso em que deixam de 

viger no direito brasileiro, os direitos ali reconhecidos; 

 b)  não pode ser denunciada pelo Brasil por meio dos mecanismos ordinários, pois 

sua promulgação, decorrente de aprovação pelo Congresso Nacional no rito do 

art. 5.º, § 3.º, da Lei Maior, lhe confere condição de cláusula constitucional pétrea 

(art. 60, § 4.º, IV, da Constituição Federal); 

 c)  pode ser denunciada pelo Brasil conforme previsto em seu art. 48, 

permanecendo, todavia, vigentes, no direito brasileiro, os direitos ali 

reconhecidos, em virtude de sua promulgação precedida de aprovação pelo 

Congresso Nacional no rito do art. 5.º, § 3.º, da Constituição Federal, o que lhe 

confere condição de cláusula constitucional pétrea (art. 60, § 4.º, IV, da 

Constituição Federal); 

 d)  não pode ser denunciada em virtude do princípio de não retrocesso da 

proteção de direitos, amplamente reconhecido no direito internacional. 
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Questão 8: CESPE - Def PF/DPU/2015 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

Manuel, deficiente mental que não se encontrava em situação que indicasse risco 

de morte ao ser internado em hospital psiquiátrico privado que opera no âmbito 

do SUS, faleceu quatro dias após a internação. A família de Manuel, sob a alegação 

de que sua morte decorrera de maus tratos por ele recebidos no hospital, 

incluindo-se a administração forçada de medicação, e de que esses maus tratos se 

deveram ao fato de ele ser negro e pobre, deseja representar contra o Brasil tanto 

perante a justiça brasileira quanto perante órgãos internacionais de controle. 

 

Com base no disposto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos e na 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, julgue o item 

subsequente, relativo à situação hipotética acima apresentada. 

 

Nesse caso, a responsabilidade do Estado é objetiva, inclusive perante órgãos 

internacionais de controle, já que a internação de Manuel ocorreu no âmbito do 

SUS. 

 (      ) Certo 

 (      ) Errado 

 

 

Questão 9: CESPE - Def PF/DPU/2015 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

Manuel, deficiente mental que não se encontrava em situação que indicasse risco 

de morte ao ser internado em hospital psiquiátrico privado que opera no âmbito 

do SUS, faleceu quatro dias após a internação. A família de Manuel, sob a alegação 

de que sua morte decorrera de maus tratos por ele recebidos no hospital, 

incluindo-se a administração forçada de medicação, e de que esses maus tratos se 

deveram ao fato de ele ser negro e pobre, deseja representar contra o Brasil tanto 

perante a justiça brasileira quanto perante órgãos internacionais de controle. 
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Com base no disposto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos e na 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, julgue o item 

subsequente, relativo à situação hipotética acima apresentada. 

  

Nessa situação, dada a condição mental do paciente, não era necessária sua 

autorização para a administração da medicação. 

(      )  Certo 

(      )  Errado 

 

 

Questão 10: FCC - PJ (MPE PA)/MPE PA/2014 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

Segundo a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, as 

medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência acessibilidade 

incluem 

 a) a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade em 

edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, 

inclusive escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho. 

 b) a facilitação às pessoas com deficiência do acesso a tecnologias assistivas, 

dispositivos e ajudas técnicas de qualidade, e formas de assistência humana ou 

animal e de mediadores, inclusive tornando-os disponíveis a custo acessível. 

 c) propiciar às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado uma 

capacitação em técnicas de mobilidade. 

 d) o incentivo a entidades que produzem ajudas técnicas de mobilidade, 

dispositivos e tecnologias assistivas a levarem em conta todos os aspectos 

relativos à mobilidade de pessoas com deficiência. 

 e) a facilitação da mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, na forma e no 

momento em que elas quiserem, e a custo acessível. 
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Questão 11: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XXI/Consultor 

Legislativo/2014 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

Considerando o disposto na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência, promovida pela Organização das Nações Unidas, julgue o item 

subsequente. 

 

Embora represente um avanço em relação às políticas públicas para as pessoas 

com deficiência, essa convenção é omissa quanto ao reconhecimento das 

múltiplas formas de discriminação das mulheres com deficiência, não 

contemplando medidas específicas protetivas e de garantias de direitos a essa 

população. 

 (      ) Certo 

 (      ) Errado 

 

 

Questão 12: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XXI/Consultor 

Legislativo/2014 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

Considerando o disposto na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência, promovida pela Organização das Nações Unidas, julgue o item 

subsequente. 

  

No texto da referida convenção, define-se adaptação razoável como modificações 

e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou 

indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com 

deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. 

 (      ) Certo 

 (      )  Errado 
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Questão 13: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XXI/Consultor 

Legislativo/2014 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

Considerando o disposto na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência, promovida pela Organização das Nações Unidas, julgue o item 

subsequente. 

  

Na convenção em apreço, é prevista a constituição de um comitê sobre os direitos 

das pessoas com deficiência, sendo a Organização Mundial de Saúde o órgão 

responsável para prover o pessoal e as instalações necessárias para o seu efetivo 

desempenho. 

(      )  Certo 

(      )  Errado 

 

Questão 14: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XXI/Consultor 

Legislativo/2014 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

Considerando o disposto na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência, promovida pela Organização das Nações Unidas, julgue o item 

subsequente. 

  

De acordo com a citada convenção, os membros do Comitê sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência serão eleitos pelos Estados-partes, observando-se uma 

distribuição geográfica equitativa, representação de diferentes formas de 

civilização e dos principais sistemas jurídicos, representação equilibrada de 

gênero e participação de peritos com deficiência, sendo a estes garantidos os 

direitos aos privilégios, facilidades e imunidades dos peritos em missões das 

Nações Unidas. 

(      )  Certo 
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 (      ) Errado 

 

 

Questão 15: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XXI/Consultor 

Legislativo/2014 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

Considerando o disposto na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência, promovida pela Organização das Nações Unidas, julgue o item 

subsequente. 

  

No texto da convenção em pauta, deficiência é definida como o resultado de 

algum impedimento físico ou mental, presente no corpo ou na mente de 

determinadas pessoas, devendo ser tratada e corrigida, de forma a permitir à 

pessoa adaptar-se ao modo como a sociedade é construída e organizada. 

(      )  Certo 

(      )  Errado 

 

 

Questão 16: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XXI/Consultor 

Legislativo/2014 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

Com referência à evolução da organização político-social das pessoas com 

deficiência no Brasil, julgue o seguinte item. 

 

A articulação de um movimento político em direção à luta das pessoas com 

deficiência por seus direitos no Brasil ocorreu a partir da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados 

em Nova York, na década de sessenta do século passado. 

(      )  Certo 

 (      ) Errado 
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Questão 17: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XXI/Consultor 

Legislativo/2014 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

Acerca dos desafios à inclusão social da pessoa com deficiência, julgue o item 

abaixo. 

 

O relatório brasileiro sobre o cumprimento das disposições da Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência indica que o acesso físico às escolas ainda 

é considerado um dos obstáculos para várias crianças e adolescentes com 

deficiência. 

(      )  Certo 

(      )  Errado 

 

 

Questão 18: IADES - AMD (METRO DF)/METRO DF/Administrativa/Assistente 

Social/2014 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

A respeito do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano 

Viver sem Limite, assinale a alternativa correta. 

 a) Para efeito do Plano Viver sem Limite, as pessoas com deficiência são aquelas 

que têm impedimentos de curto, médio e longo prazos, de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial. 

 b) Nesse plano, não foi prevista a garantia de um sistema educacional inclusivo. 

 c) Atenção à saúde não faz parte de um dos eixos de atuação desse plano. 

 d) Prevenção das causas da deficiência não é uma diretriz definida nesse plano. 

 e) Esse plano prevê a garantia de que os equipamentos públicos de educação 

sejam acessíveis para as pessoas com deficiência, inclusive por meio de transporte 

adequado. 
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Questão 19: SMA-RJ (antiga FJG) - Cons Leg (CM RJ)/CM RJ/Direito/2015 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência define 

desenho universal como: 

 a)  modificação e o ajuste necessário e adequado que não acarrete ônus 

desproporcional ou indevido, quando requerido em cada caso, a fim de assegurar 

que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais 

 b)  diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o propósito 

ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o 

exercício, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais no âmbito social ou econômico 

 c)  meio e formato aumentativo e alternativo de comunicação, inclusive a 

tecnologia da informação e comunicação acessíveis, tais como a visualização de 

textos, o braille, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de 

multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral 

 d)  concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na 

maior medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou 

projeto específico. O “desenho universal” não excluirá as ajudas técnicas para 

grupos específicos de pessoas com deficiência, quando necessárias 

 

 

Questão 20: Com. Exam. (MPE SP) - PJ (MPE SP)/MPE SP/2013 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

Relativamente à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

aprovada pelo Decreto Legislativo n.º 186, de 2008, e objeto de promulgação 

conforme Decreto n.º 6.949, de 2009, é INCORRETO afirmar: 

 a) É propósito da aludida Convenção o de promover, proteger e assegurar o 

desfrute pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
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fundamentais por parte de todas as pessoas com deficiência e promover o 

respeito pela sua inerente dignidade. 

 b) Constitui, dentre outros, compromisso dos Estados Partes o de promover a 

capacitação de profissionais e de equipes que trabalham com pessoas com 

deficiência, em relação aos direitos reconhecidos na Convenção, para que possam 

prestar melhor assistência e serviços garantidos por esses direitos. 

 c) Dentre outras medidas a serem adotadas para conscientização de toda a 

sociedade, inclusive das famílias, sobre as condições das pessoas com deficiência e 

fomentar o respeito pelos direitos e pela dignidade das pessoas com deficiência, 

encontra-se expressamente previsto o fomento em todos os níveis do sistema 

educacional, incluindo neles todas as crianças desde tenra idade, de uma atitude 

de respeito para com os direitos das pessoas com deficiência. 

 d) Para realizar o direito das pessoas com deficiência à educação, constitui 

obrigação dos Estados Partes, dentre outras, a de assegurar que as pessoas com 

deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito, que deve ser 

prestado preferencialmente em escolas concebidas e previamente aparelhadas 

para lidar com os diversos tipos de deficiência, especializadas no atendimento 

dessa parcela da população. 

 e) Constitui, dentre outros, compromisso dos Estados Partes o de realizar e 

promover a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços, equipamentos e 

instalações com desenho universal que exijam o mínimo possível de adaptação e 

cujo custo seja o mínimo possível, destinados a atender às necessidades 

específicas de pessoas com deficiência, a promover sua disponibilidade e seu uso 

e a promover o desenho universal quando da elaboração de normas e diretrizes. 

 

 

Questão 21: VUNESP - Proc Mun (Rosana)/Pref Rosana/2016 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

A Convenção dos direitos das pessoas com deficiência foi instituído pelo Decreto-

Lei no 6.949/2009. Assinale a alternativa com a correta definição trazida pela lei 

sobre o termo “adaptação razoável” . 
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 a) É a disponibilização de visualização de textos, o braile, a comunicação tátil, os 

caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a 

linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz 

digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 

comunicação, inclusive a tecnologia da informação e comunicação acessíveis. 

 b) São as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem 

ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de 

assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade 

de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais. 

 c) Abrange a disseminação entre os deficientes de informações sobre as línguas 

faladas e de sinais e outras formas de comunicação não falada. 

 d) É qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o 

propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou 

o exercício, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, 

social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, 

inclusive a recusa de adaptação razoável. 

 e) É a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, 

na maior medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou 

projeto específico. Tal não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de 

pessoas com deficiência, quando necessárias. 

 

 

Questão 22: BIO-RIO - Ass Soc (Mesquita)/Pref Mesquita/2012 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

As legislações que tratam dos direitos das pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida visam assegurar as condições gerais de acessibilidade 

pautadas no binômio: 

 a)  segurança e autonomia; 

 b)  autonomia e solidariedade; 
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 c)  solidariedade e adaptabilidade; 

 d)  segurança e solidariedade; 

 e)  adaptabilidade e autonomia. 

 

 

Questão 23: Com. Exam. (MPE RS) - Ass (MPE RS)/MPE RS/Direito/2014 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação INCORRETA acerca do 

disposto no Decreto nº 186, de 2008, que aprovou o texto da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência. 

 a)  São princípios gerais da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência, dentre outros, a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade e 

a igualdade entre o homem e a mulher. 

 b)  O princípio da acessibilidade pretende assegurar às pessoas com deficiência o 

acesso, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, não apenas ao 

meio físico e ao transporte, mas também à informação e comunicação. 

 c)  A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência tem por princípio 

geral o assistencialismo como forma de garantir o pleno e efetivo gozo dos 

direitos da pessoa com deficiência. 

 d)  A discriminação por motivo de deficiência, compreendida como qualquer 

diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, abrange, dentre 

outras hipóteses, a recusa de adaptação razoável. 

 e)  O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com 

deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade 

constitui princípio da Convenção. 

 

 

Questão 24: Com. Exam. (MPT) - Proc (MPT)/MPT/2015 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

De acordo com a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre as Pessoas 

com Deficiência, é CORRETO afirmar que: 
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 a)  A Convenção foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com 

hierarquia de norma supralegal e infraconstitucional. 

 b)  Com o fim de assegurar às pessoas com deficiência o efetivo acesso à justiça, 

os Estados-partes promoverão a capacitação apropriada daqueles que trabalham 

na área de administração da justiça, inclusive a polícia e os funcionários do 

sistema penitenciário. 

 c)  Os Estados-partes reconhecerão o direito das pessoas com deficiência à 

liberdade de movimentação, à liberdade de escolher sua residência e à 

nacionalidade, exceto nos casos de asilo territorial. 

 d)  Os Estados-partes protegerão a privacidade dos dados pessoais e dados 

relativos à saúde e à reabilitação de pessoas com deficiência, exceto em casos nos 

quais a informação seja imprescindível à segurança do Estado-parte. 

 e)  Não respondida. 

 

 

Questão 25: FCC - DP PR/DPE PR/2017 

Assunto: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

Acerca dos instrumentos nacionais e internacionais de promoção e proteção dos 

direitos das pessoas com deficiência, é INCORRETO afirmar: 

 a)  O Estatuto da Pessoa com Deficiência impõe ao Poder Público a obrigação de 

manter um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades de 

aprendizado ao longo de toda a vida, garantindo às instituições privadas a 

possibilidade de reajuste das mensalidades daqueles alunos, em atenção ao 

princípio da função social da empresa. 

 b)  A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

instituiu o Comitê sobre os Direitos das pessoas com deficiência, adotando como 

instrumento de monitoramento apenas os relatórios. Após, por intermédio do 

protocolo facultativo, adotou-se o mecanismo de petições individuais. 

 c)  A Lei nº 10.216/01 foi um importante passo na luta antimanicomial, já que 

tende a substituir o modelo asilar por um conjunto de serviços abertos e 

comunitários que devem garantir à pessoa com transtorno mental o cuidado 
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necessário para viver com segurança em liberdade, no convívio familiar e social, 

tanto quanto possível. 

 d)  O caso Ximenes Lopes foi de grande importância para o Brasil, pois fixou-se a 

necessidade de zelar pela investigação criminal eficaz e isenta, além de incumbir o 

Estado brasileiro da capacitação de profissionais que atendam pessoas com 

transtorno mental. 

 e)  A Convenção Interamericana sobre a eliminação de todas as formas de 

discriminação contra as pessoas com deficiência define a deficiência, 

compreendendo como tal toda restrição física, mental ou sensorial, permanente 

ou temporária, que limita o exercício de direitos; sendo inovador o conceito ao 

afirmar que a deficiência pode ser causada ou agravada pelo ambiente econômico 

e social. 

 

 

Questão 26: CESPE - DP DF/DP DF/2013 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 

Julgue o item que se segue, relativos aos direitos das pessoascom necessidades 

especiais, dos idosos e das vítimas de violênciadoméstica familiar. 

  

De acordo com a jurisprudência do STJ, não se reconhece à surdez meramente 

unilateral o caráter de necessidade especial, razão pela qual o seu portador 

deverá disputar as vagas de ampla concorrência em concurso público, e não as 

destinadas aos portadores de deficiência física. 

(      )  Certo 

(      )  Errado 

 

 

Questão 27: CESPE - DP RR/DPE RR/2013 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 

No que concerne à defesa das pessoas portadoras de deficiência, assinale a opção 

correta. 



 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 a) O candidato que não se declarar portador de necessidades especiais no ato da 

inscrição, mesmo após a divulgação do resultado final, será obrigatoriamente 

incluído na lista especial, em virtude de debilidade residual permanente oriunda 

de fato ocorrido antes da publicação do edital do certame. 

 b) O MP não possui legitimidade ativa para ajuizar ACP para a defesa do 

interesse individual de pessoa portadora de deficiência que necessite de prótese 

auditiva. 

 c) A reserva de percentual de vagas, em concursos públicos, para pessoas 

portadoras de deficiência física, nos termos da CF, afasta a exigência de 

aprovação em etapa do concurso público em que se avalia a capacitação física do 

candidato, mesmo que seja indispensável para o desempenho do cargo. 

 d) Devem ser reservadas, no mínimo, 5% das vagas ofertadas em concurso 

público aos portadores de necessidades especiais e, caso a aplicação do referido 

percentual resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro 

número inteiro subsequente, desde que respeitado o limite máximo de 20% das 

vagas ofertadas. 

 e) Os portadores de visão monocular e de surdez unilateral não têm direito de 

concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes, visto que a 

legislação exige, para o exercício desse direito, deficiência total de membro, órgão 

ou sistema do corpo humano. 

 

 

Questão 28: CESPE - PJ (MPE SE)/MPE SE/2010 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 

Além do MPU, podem propor ações civis públicas destinadas à proteção de 

interesses coletivos ou difusos das pessoas portadoras de deficiência 

 a) exclusivamente os estados, os municípios e o DF. 

 b) somente as associações constituídas há mais de um ano, nos termos da lei civil. 

 c) as autarquias, empresas públicas, fundações ou sociedades de economia mista 

cadastradas no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de 

Deficiência. 
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 d) as associações constituídas há mais de um ano, nos termos da lei civil, os 

estados, os municípios e o DF, bem como autarquia, empresa pública, fundação ou 

sociedade de economia mista que inclua, entre suas finalidades institucionais, a 

proteção das pessoas portadoras de deficiência. 

 e) os estados, as entidades de classe e as organizações da sociedade civil de 

interesse público reconhecidas e monitoradas pela Secretaria de Ações 

Afirmativas da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais do Ministério da 

Justiça. 

 

 

Questão 29: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XVI/Consultor 

Legislativo/2014 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 

Com relação aos direitos das pessoas com deficiência, julgue o item subsequente. 

  

A língua brasileira de sinais substitui a modalidade escrita da língua portuguesa 

para pessoas com deficiência auditiva. 

(      )  Certo 

 (      ) Errado 

 

 

Questão 30: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XVI/Consultor 

Legislativo/2014 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 

Com relação aos direitos das pessoas com deficiência, julgue o item subsequente. 

  

De acordo com a legislação brasileira, é garantida indenização às pessoas cuja 

deficiência física tenha sido causada pela talidomida. 

(      ) Certo 

(      )  Errado 
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Questão 31: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XVI/Consultor 

Legislativo/2014 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 

Com relação aos direitos das pessoas com deficiência, julgue o item subsequente. 

  

O trabalhador rural com deficiência tem direito a um ambiente de trabalho 

acessível, tendo as mesmas garantias que o trabalhador urbano com deficiência. 

 (      ) Certo 

 (      ) Errado 

 

 

Questão 32: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XXI/Consultor 

Legislativo/2014 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 

No que se refere ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência — 

Plano Viver sem Limite, julgue o item que se segue. 

  

A inclusão de pessoas com deficiência em programas para a aquisição da casa 

própria constitui um dos eixos de atuação do referido plano. 

 (      ) Certo 

 (      ) Errado 

 

 

Questão 33: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XXI/Consultor 

Legislativo/2014 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 

Com base na legislação que regula os direitos da pessoa com deficiência, julgue o 

próximo item. 
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Será concedido passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual às 

pessoas com deficiência independentemente de sua situação econômico-social. 

 (      )  Certo 

 (      ) Errado 

 

 

Questão 34: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XXI/Consultor 

Legislativo/2014 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 

Com base na legislação que regula os direitos da pessoa com deficiência, julgue o 

próximo item. 

  

Compõem a rede de cuidados à pessoa com deficiência, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde: atenção básica; atenção especializada em reabilitação auditiva, 

física, intelectual, visual, ostomia e em múltiplas deficiências, atenção hospitalar e 

de urgência e emergência. 

(      )  Certo 

 (      )  Errado 

 

 

Questão 35: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XXI/Consultor 

Legislativo/2014 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 

Com base na legislação que regula os direitos da pessoa com deficiência, julgue o 

próximo item. 

  

A isenção de imposto para a aquisição de automóveis de passageiros por pessoas 

com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas restringe-se 

aos veículos de fabricação nacional e equipados com motor de cilindrada não 

superior a dois mil centímetros cúbicos, movidos a combustíveis de origem 

renovável ou sistema reversível de combustão. 
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(      )  Certo 

(      )  Errado 

 

 

Questão 36: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XXI/Consultor 

Legislativo/2014 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 

Com base na legislação que regula os direitos da pessoa com deficiência, julgue o 

próximo item. 

  

O tratamento diferenciado assegurado por lei às pessoas surdas, por meio do uso 

e difusão da LIBRAS, limita-se aos órgãos da administração pública de educação. 

(      )  Certo 

 (      ) Errado 

 

 

Questão 37: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XXI/Consultor 

Legislativo/2014 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 

Com referência à evolução da organização político-social das pessoas com 

deficiência no Brasil, julgue o seguinte item. 

  

O objetivo das primeiras organizações associativas de pessoas com deficiência 

consistia no auxílio mútuo e em reuniões em espaços de convivência entre os 

pares, locais onde as dificuldades comuns poderiam ser identificadas e debatidas. 

(      )  Certo 

(      )  Errado 

 

 

Questão 38: Com. Exam. (MPE SP) - PJ (MPE SP)/MPE SP/2011 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 
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Assinale a alternativa correta. 

 a) A Constituição Federal garante às pessoas com deficiência, 

independentemente de lei e da criação de programas estatais, a possibilidade de 

acesso a edifícios e logradouros públicos. 

 b) Os direitos das pessoas com deficiência foram definitivamente incluídos entre 

os direitos humanos incorporados ao texto constitucional por meio da ratificação 

pelo Brasil e aprovação pelo Congresso Nacional da Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo. 

 c) Os direitos previstos no texto constitucional à pessoa com deficiência são: a 

não discriminação no tocante a salários e critérios de admissão e a reserva de 

percentual dos cargos e empregos públicos. 

 d) A obrigatoriedade constitucional de reserva de percentual dos cargos e 

empregos públicos a pessoas com deficiência não se submete à discricionariedade 

da Administração Pública, aplica-se a todos os Poderes da República e impõe a 

obrigatoriedade de concursos diferenciados para preenchimento do percentual 

reservado. 

 e) Não obstante a competência comum para a proteção e garantia das pessoas 

com deficiência, o Estado não pode legislar de forma supletiva para suprir a 

ausência de norma geral de atribuição da União. 

 

 

Questão 39: Com. Exam. (MPE SP) - PJ (MPE SP)/MPE SP/2012 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade 

Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um 

conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 

atendimento às necessidades básicas. Um dos objetivos da assistência social é a 

garantia de benefício mensal às pessoas que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Em relação ao 

benefício de prestação continuada, é correto afirmar: 

  



 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

I. Destina-se à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos 

ou mais. 

  

II. Destina-se à pessoa com deficiência e ao idoso. 

  

III. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e afetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

  

IV. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou 

idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/2 (meio) salário 

mínimo. 

  

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a) II e III. 

 b) II e IV. 

 c) IV. 

 d) I. 

 e) I e III. 

 

 

Questão 40: IBFC - AnaP MPE SP/MPE SP/Assistente Jurídico/2013 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 

Analise as seguintes afirmativas, relacionadas com a proteção e integração social 

das pessoas portadoras de deficiencia: 

 

I .O Ministério Público não atua apenas em aves que versem interesses individuais 

homogeneos, coletivos ou difusos relacionados com a proteção das pessoas 

portadoras de deficiencia. Seu papel interventivo ocorrera em qualquer ação em 
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que seja parte uma pessoa nessas condições, independentemente da relação 

entre a dita deficiencia e o objeto dessa ação. 

 

II.Por meio da ação civil pública podem ser pleiteadas medidas relacionadas com 

educação, sacide, transportes, edificações, bem como com a área ocupacional ou 

de recursos humanos. 

 

III.Em ação civil pública ou coletiva que verse interesses ligados a defesa das 

pessoas portadoras de deficiencia, havendo carencia ou improcedencia, impõe-se 

o obrigatório duplo grau de jurisdição. 

 

IV.Quanto ao acesso ao mercado de trabalho, a Constituição da República vedou 

qualquer forma de discriminação nos salários, sendo permitida a adoção de 

critérios de admissão dos trabalhadores portadores de deficiencia, visando 

atender sua condição especial. 

 

Esta INCORRETO o que se afirma em: 

 a) III, apenas. 

 b) I e II, apenas. 

 c) I e IV, apenas. 

 d) II e III, apenas. 

 e) III e IV, apenas. 

 

 

Questão 41: IMPARH - PTNS (SETRA)/Pref Fortaleza/Direito/2016 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 

Quanto ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver Sem 

Limite, por meio do Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011, é correto 

afirmar. 
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 a)  Embora o Governo Federal ressalte o compromisso do Brasil com os direitos 

das pessoas com deficiência, esse plano não segue as prerrogativas da Convenção 

da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2007. 

 b)  Tem como propósito que a convenção sobre os direitos das pessoas com 

deficiência aconteça na vida das pessoas, por meio da articulação de políticas 

governamentais de acesso à educação, inclusão social, atenção à saúde e 

acessibilidade. 

 c)  Prevê a efetivação do Programa BPC Trabalho, com vistas ao fortalecimento 

da autonomia e da participação social das pessoas com deficiência em que seja 

comprovado o grau grave e moderado de deficiência. 

 d)  Trouxe reduções de 6 (seis) anos na contagem do tempo de contribuição e no 

limite de idade para a aposentadoria de todas as pessoas com deficiência no 

Brasil. 

 

 

Questão 42: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XX Exame/2016 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 

João e Maria são casados e ambos são deficientes visuais. Enquanto João possui 

visão subnormal (incapacidade de enxergar com clareza suficiente para contar os 

dedos da mão a uma distância de 3 metros), Maria possui cegueira total. O casal 

tentou se habilitar ao processo de adoção de uma criança, mas foi informado no 

Fórum local que não teriam o perfil de pais adotantes, em função da deficiência 

visual, uma vez que isso seria um obstáculo para a criação de um futuro filho. 

  

Diante desse caso, assinale a opção que melhor define juridicamente a situação. 

 a)  A informação obtida no Fórum local está errada e o casal, a despeito da 

deficiência visual, pode exercer o direito à adoção em igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas, conforme previsão expressa na legislação pátria. 

 b)  A informação prestada no Fórum está imprecisa. Embora não haja previsão 

legal expressa que assegure o direito à adoção em igualdade de oportunidades 
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pela pessoa com deficiência, é possível defender e postular tal direito com base 

nos princípios constitucionais. 

 c)  Conforme previsto no Art. 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, cabe 

ao juiz disciplinar, por meio de Portaria, os critérios de habilitação dos 

pretendentes à adoção. Assim, se no Fórum foi dito que o casal não pode se 

habilitar em função da deficiência é porque a Portaria do Juiz assim definiu, sendo 

esta válida nos termos do artigo citado do ECA. 

 d)  Como não há nenhuma previsão expressa na legislação sobre adoção em 

igualdade de oportunidades por pessoas com deficiência e os princípios 

constitucionais não possuem densidade normativa para regulamentar tal caso, 

deve-se reconhecer a lacuna da lei e raciocinar com base em analogia, costumes e 

princípios gerais do direito, conforme determina o Art. 4º da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro. 

 

 

Questão 43: Com. Exam. (MPE RS) - PJ (MPE RS)/MPE RS/2012 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, relativas à 

indenização concedida às pessoas com deficiência decorrente do uso da 

talidomida, prevista na Lei nº 12.190/10, regulamentada pelo Decreto nº 

7.235/10. 

  

( ) A Legislação concede indenização por dano material e moral. 

  

( ) A deficiência de que trata a Legislação se dá no sentido amplo, abrangendo 

qualquer das categorias explicitadas no Decreto que dispõe sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 

  

( ) O valor da indenização é único para todas as pessoas, não guardando relação 

com a natureza e o grau de dependência resultante da deficiência. 
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( ) A indenização prevista na Lei em questão, ressalvado o direito de opção, não é 

acumulável com qualquer outra da mesma natureza concedida por decisão 

judicial. 

  

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

 a)  V-V-V- F. 

 b)  F-V-F - V. 

 c)  V- F-V- F. 

 d)  F - F- F-V. 

 e)  F-V-V-V. 

 

 

Questão 44: Com. Exam. (MPE RS) - PJ (MPE RS)/MPE RS/2014 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 

Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as afirmações abaixo, no que se 

refere à aquisição e à condução de veículo automotor no âmbito deste Estado da 

Federação. 

  

( ) A deficiência mental severa e o autismo autorizam a concessão do benefício de 

isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em relação à aquisição 

de veículo automotor novo. 

  

( ) A deficiência visual, em determinados graus, impede a concessão de isenção de 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS) no que se refere à aquisição de veículo automotor novo. 

  

( ) Uníssona a jurisprudência desta Corte Estadual no sentido de que a 

discromatopsia, ou daltonismo, acarreta a inaptidão para a condução de veículo 

automotor. 
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( ) Majoritária a jurisprudência desta Corte Estadual no sentido de que a isenção 

de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é de ser 

reconhecida também em relação aos veículos não adaptados destinados a pessoas 

com deficiência. 

  

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

 a)  V – V – F – F. 

 b)  V – F – F – V. 

 c)  F – F – V – V. 

 d)  F – V – F – F. 

 e)  V – F – V – F. 

 

 

Questão 45: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Apoio Especializado/Tecnologia da 

Informação/2017 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 

A Lei nº 11.126/2005 dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual de 

ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia. 

Qualquer tentativa voltada a impedir ou dificultar o gozo desse direito constitui 

ato de discriminação a ser apenado com multa e 

 a)  detenção. 

 b)  reclusão. 

 c)  trabalhos comunitários. 

 d)  prisão preventiva. 

 e)  interdição. 

 

 

Questão 46: FCC - TJ TRT11/TRT 11/Administrativa/2017 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 

Ao estabelecer as categorias de deficiência, o Decreto nº 5.296/2004 dispõe que 

 a)  paraparesia e monoparesia são formas de deficiência mental. 
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 b)  lazer não é considerado área de habilidade adaptativa para fins de 

caracterização da deficiência mental. 

 c)  a pessoa pode ser considerada portadora de mobilidade reduzida desde que 

causada por fatores temporários apenas. 

 d)  a pessoa é considerada deficiente mental se possuir limitações associadas a 

todas as áreas de habilidades adaptativas. 

 e)  o funcionamento intelectual significativamente inferior à média deve se 

manifestar até os 18 anos para que seja caracterizada a deficiência mental. 

 

 

Questão 47: FCC - TJ TRT24/TRT 24/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Direito dos Portadores de Deficiência 

Sobre o “Símbolo Internacional de Surdez”, a legislação brasileira determina que 

 a)  é permitido modificar ou adicionar ao símbolo outros elementos além do 

desenho reproduzido pela lei, a depender de seu local de fixação. 

 b)  o símbolo deverá ser colocado, obrigatoriamente, em todos os locais que 

possibilitem acesso, circulação e utilização por pessoas com deficiência auditiva. 

 c)  é lícita a utilização do símbolo para outras finalidades para além dos interesses 

do deficiente auditivo. 

 d)  é vedado o uso do símbolo para identificar veículos conduzidos por deficiente 

auditivo, pois tal conduta é discriminatória. 

 e)  é proibida a reprodução do símbolo em publicações e outros meios de 

comunicação relevantes para os interesses do deficiente auditivo. 

 

 

Questão 48: INSTITUTO CIDADES - DP AM/DPE AM/2011 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

Acerca da defesa das pessoas portadoras de necessidades especiais, julgue os 

itens a seguir: 

I. Nas ações civis públicas destinadas à proteção de interesses coletivos ou difusos 

das pessoas portadoras de deficiência, a sentença que concluir pela carência ou 



 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

pela improcedência da ação fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, não 

produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. 

 

II. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o portador de visão 

monocular não tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas 

destinadas aos portadores de necessidades especiais. 

 

III. Na construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados 

destinados ao uso coletivo, estes deverão dispor, pelo menos, de um banheiro 

acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam 

ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

IV. Os parques de diversões, públicos e privados, devem adaptar, no mínimo, 5% 

(cinco por cento) de cada brinquedo e equipamento e identificá-lo para 

possibilitar sua utilização por pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, tanto quanto tecnicamente possível. 

Está correto o que se afirma SOMENTE em 

 

 a) I e II. 

 b) I, III e IV. 

 c) III. 

 d) III e IV. 

 e) I e III. 

 

 

Questão 49: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Prevenção da Corrupção e Ouvidoria/2012 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

A inclusão social é um dos meios utilizados pelo Estado com a finalidade de 

assegurar o respeito ao exercício da cidadania. Nos termos da lei, quanto às 

pessoas portadoras de deficiência, é incorreto afirmar que 
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 a) as unidades hospitalares nas quais estejam internados educandos portadores 

de deficiência, por prazo igual a 01 (um) ano, não são obrigadas a oferecer 

programa de Educação Especial a nível pré-escolar. 

 b) as repartições públicas estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário, 

por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado 

aos portadores de deficiência. 

 c) os logradouros e sanitários públicos, bem como os edifícios de uso público, 

terão normas de construção, para efeito de licenciamento da respectiva 

edificação, destinadas a facilitar o acesso e uso desses locais pelas pessoas 

portadoras de deficiência. 

 d) a Administração Pública deve reservar percentual de vagas destinadas às 

pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns. 

 e) O Poder Público deve garantir atendimento domiciliar de saúde ao deficiente 

grave não internado. 

 

 

Questão 50: CESPE - DP TO/DPE TO/2013 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

Acerca do direito das pessoas com deficiência, conforme a Lei n.º 7.853/1989, 

assinale a opção correta. 

 a) Recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência 

médico-hospitalar e ambulatorial, quando possível, a pessoa portadora de 

deficiência constitui crime punível com pena de reclusão e multa. 

 b) Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da 

ação civil constitui crime punível com pena de prisão simples. 

 c) Obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo público, por 

motivos derivados de sua deficiência, constitui crime punível com pena de 

detenção. 

 d) Recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a 

inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer natureza, por 

motivos derivados da deficiência que porte, consiste em infração administrativa 
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punível com multa. 

 e) Negar a alguém, sem justa causa, emprego ou trabalho, por motivos derivados 

de sua deficiência, constitui infração penal punível apenas com pena de multa. 

 

 

Questão 51: CESPE - PJ (MPE RR)/MPE RR/2012 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

A respeito da proteção aos deficientes físicos e do direito urbanístico, assinale a 

opção correta. 

 a) Verificado que determinado loteamento não esteja devidamente registrado, 

deverá o adquirente do lote, sem suspender o pagamento das prestações 

restantes diretamente ao vendedor, efetuar a notificação do loteador para suprir 

a falta. 

 b) As ACPs destinadas à proteção de interesses difusos das pessoas portadoras 

de deficiência poderão ser propostas por sociedade de economia mista, 

independentemente da inclusão, entre as finalidades institucionais, da proteção 

das pessoas portadoras de deficiência, na medida em que essa modalidade de 

proteção é universal. 

 c) Exceto em relação às demandas de natureza individual, o MP deve intervir 

obrigatoriamente nas ações públicas em que se discutam interesses relacionados 

à deficiência das pessoas. 

 d) O funcionário público que obstar, por qualquer causa, o acesso de alguém a 

determinado cargo público, por motivos derivados de sua deficiência, responderá 

pelo delito de prevaricação previsto no CP. 

 e) O município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento 

irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, 

atividade vinculada, e não discricionária. 

  

 

 

Questão 52: CESGRANRIO - Med (CEF)/CEF/2012 
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Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

É finalidade primordial da política de emprego a inserção da pessoa portadora de 

deficiência no mercado de trabalho ou sua incorporação ao sistema produtivo 

mediante regime especial de trabalho protegido. 

 

Considerando o que dispõe a legislação acerca do tema, analise as afirmações 

abaixo. 

 

I - A empresa com até cem empregados está dispensada da obrigação de atender à 

quota de empregados portadores de necessidades especiais. 

 

II - A empresa com mais de mil empregados está obrigada a preencher cinco por 

cento de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados, ou com 

pessoa portadora de deficiência habilitada. 

 

III - A dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado, de empregado 

portador de deficiência ou reabilitado, somente poderá ocorrer após a 

contratação de substituto em condições semelhantes. 

 

Está correto o que afirma em 

 a) I, apenas. 

 b) II, apenas. 

 c) I e II, apenas. 

 d) II e III, apenas. 

 e) I, II e III. 

 

 

Questão 53: CESPE - DP ES/DPE ES/2012 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

No que se refere ao direito das pessoas portadoras de deficiência, julgue o 

próximo item. 
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O aconselhamento genético inclui-se entre os direitos básicos assegurados pelo 

poder público às pessoas portadoras de deficiência. 

(       ) Certo 

(       ) Errado 

 

 

Questão 54: CESPE - DP ES/DPE ES/2012 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

No que se refere ao direito das pessoas portadoras de deficiência, julgue o 

próximo item. 

  

Ao promover arquivamento de inquérito civil que verse sobre interesses 

relacionados às pessoas portadoras de deficiências, o MP deverá remeter, para 

reexame, os autos ou as respectivas peças ao Conselho Superior do Ministério 

Público. 

 (       ) Certo 

 (       ) Errado 

 

 

Questão 55: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Apoio Especializado/Serviço Social/2014 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

Manoel, 22 anos de idade, é deficiente e teve sua inscrição de um estabelecimento 

de ensino privado cancelada, sem justa causa, por motivos derivados da sua 

deficiência. Conforme as prerrogativas, definidas na Lei nº 7.853/1989, que 

dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, a medida prevista para a situação 

apresentada é 

 a) a realização de fiscalização pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência para que aplique a pena cabível. 
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 b) a aplicação de pena alternativa ao Diretor/Proprietário, com a prestação de 

serviços à comunidade, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, pois constitui-se 

como crime. 

 c) a reclusão do Diretor/Proprietário de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, pois se 

constitui como crime. 

 d) a obrigação de concessão de cesta básica à instituição de caridade de 1 (um) a 4 

(quatro) anos, pois se constitui como descumprimento de normativa legal. 

 e) o financiamento de programa específico para pessoa com deficiência na área 

da educação em âmbito municipal. 

 

 

Questão 56: CESPE - PJ (MPE RO)/MPE RO/2013 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

Em relação ao direito das pessoas com deficiência, assinale a opção correta. 

 a) A sentença proferida em ação prevista na Lei n.º 7.853/1989 sempre terá 

eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, dada a natureza da referida ação. 

 b) Nos termos da Lei n.º 7.853/1989, o MP, ao instaurar inquérito civil sob sua 

presidência, poderá requisitar informações de qualquer pessoa física. 

 c) Nos termos do Decreto n.º 3.298/1999, considera-se pessoa deficiente o 

indivíduo portador de qualquer espécie de deformidade congênita ou adquirida. 

 d) Consoante o disposto na Lei n.º 10.098/2000, para a viabilização da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, deve-se adaptar, no mínimo, 

tanto quanto tecnicamente possível, a terça parte dos brinquedos dispostos em 

parques de diversões públicos. 

 e) De acordo com o disposto na Lei n.º 7.853/1989, não pratica crime aquele que 

omite dados técnicos indispensáveis à propositura de ACP, quando requisitado 

pelo MP. 

 

 

Questão 57: CESPE - Ass Soc (PF)/PF/2014 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 
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Considerando o disposto na Lei n.º 7.853/1989, julgue o próximo item, acerca do 

apoio às pessoas com deficiência. 

 

É garantido a todas as pessoas portadoras de deficiência o atendimento domiciliar 

de saúde, independentemente do grau de deficiência. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 58: CESPE - Ass Soc (PF)/PF/2014 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

Considerando o disposto na Lei n.º 7.853/1989, julgue o próximo item, acerca do 

apoio às pessoas com deficiência. 

  

Às pessoas com deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns o poder 

público deve estimular a criação e a manutenção de empregos, inclusive de tempo 

parcial. 

 (       ) Certo 

 (       ) Errado 

 

 

Questão 59: CESPE - Ass Soc (PF)/PF/2014 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

Considerando o disposto na Lei n.º 7.853/1989, julgue o próximo item, acerca do 

apoio às pessoas com deficiência. 

  

As ações públicas, coletivas ou individuais, relativas aos interesses das pessoas 

com deficiência são passíveis de intervenção do Ministério Público, o qual, para 

resguardar o interesse dessas pessoas, poderá requisitar de qualquer pessoa 

física ou jurídica informações, exame ou perícia, em prazo não inferior a dez dias 

úteis. 
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(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 60: CESPE - Ass Soc (PF)/PF/2014 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

Considerando o disposto na Lei n.º 7.853/1989, julgue o próximo item, acerca do 

apoio às pessoas com deficiência. 

  

Diferentemente das entidades da administração pública, cometerá crime punível 

unicamente por meio de pagamento de multa a empresa privada que negar, sem 

justa causa, emprego ou trabalho a alguém em razão de sua deficiência. 

  

 (       ) Certo 

 (       ) Errado 

 

 

Questão 61: CONSULPLAN - PJ (MPE MG)/MPE MG/2012 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

Os portadores de deficiência somente no século XX passaram a ser vistos como 

cidadãos detentores de direitos e deveres como os demais. A impulsão desse 

movimento inclusivo se deu pela Declaração Universal dos Direitos Humanos em 

1948. Nas ações civis públicas destinadas à proteção de interesses coletivos ou 

difusos de pessoas portadoras de deficiência, é INCORRETO afirmar que: 

 a) Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades 

competentes as certidões e informações que julgar necessárias. 

 b) As certidões e informações necessárias deverão ser fornecidas dentro de 15 

(quinze) dias da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos, e só poderão 

ser utilizadas para a instrução da ação civil. 

 c) Somente nos casos em que o interesse público, devidamente justificado, 

impuser sigilo, poderá ser negada a certidão ou informação. 
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 d) É facultado a qualquer cidadão habilitar‐se como litisconsorte ou assistente do 

autor da ação. 

 

 

Questão 62: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XVI/Consultor 

Legislativo/2014 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

Com relação aos direitos das pessoas com deficiência, julgue o item subsequente. 

  

À pessoa com deficiência é garantido apoio para a formação profissional em 

cursos regulares e para a permanência em empregos de meio período. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

 

Questão 63: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XVI/Consultor 

Legislativo/2014 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

Com relação aos direitos das pessoas com deficiência, julgue o item subsequente. 

  

A recusa à matrícula de criança deficiente na escola, em decorrência dessa 

condição, constitui crime que pode ser punível com prisão e multa. 

 (       ) Certo 

 (       ) Errado 

 

 

Questão 64: VUNESP - Asse Jur (Caieiras)/CM Caieiras/2015 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

Nos termos da Lei no 7.853, de 1989, cabe ao Poder Público e seus órgãos 

assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos 
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básicos, conferindo tratamento prioritário e adequado, através de várias medidas, 

dentre elas, na área da educação, 

 a)  a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade 

educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º graus, a 

supletiva, a habilitação e a reabilitação profissionais, com currículos, etapas e 

exigências de diplomação próprios. 

 b)  a oferta, facultativa e preferencialmente gratuita, da Educação Especial em 

estabelecimento público de ensino. 

 c)  a matrícula facultativa em cursos regulares de estabelecimentos públicos e 

particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no 

sistema regular de ensino. 

 d)  o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível pré-

escolar, em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam internados, por 

prazo igual ou superior a 6 (seis) meses, educandos portadores de deficiência. 

 e)  a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento 

privado de ensino. 

 

 

Questão 65: FUNDEP - Esp SP (Uberaba)/Pref Uberaba/Educador Social/2016 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

Ao Poder Público e seus órgãos, cabe assegurar às pessoas portadoras de 

deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à 

educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância 

e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, 

propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

 

De acordo com a Lei N.º 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o 

apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua integração social, na área da 

educação é obrigatório assegurar os seguintes direitos aos alunos portadores de 

deficiência, EXCETO: 
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 a) A garantia de acesso das pessoas portadoras de deficiência aos 

estabelecimentos de saúde públicos e privados e de seu adequado tratamento 

neles, sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados. 

 b) A oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento 

público de ensino. 

 c) O acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos 

demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas de estudo. 

 d) A matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e 

particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no 

sistema regular de ensino. 

 

 

Questão 66: VUNESP - Adv(CM Itatiba)/CM Itatiba/2015 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

A Lei de Proteção aos Portadores de Deficiência (Lei nº 7.853/89) estabelece que 

 a)  as ações civis públicas destinadas à proteção de interesses coletivos ou difusos 

das pessoas portadoras de deficiência poderão ser propostas pelo Ministério 

Público, pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal; por associação 

constituída há mais de 1 (um) ano, nos termos da lei civil, autarquia, empresa 

pública, fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas 

finalidades institucionais, a proteção das pessoas portadoras de deficiência. 

 b)  é defeso aos demais legitimados ativos habilitarem- -se como litisconsortes 

nas ações propostas por qualquer dos legitimados que propuserem a ação. 

 c)  a sentença terá eficácia de coisa julgada oponível ultra partes, exceto no caso 

de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova, hipótese em 

que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, 

valendo-se de nova prova. 

 d)  a sentença que concluir pela carência ou pela procedência da ação fica sujeita 

ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada 

pelo tribunal. 
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 e)  o Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou 

requisitar, de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou particular, certidões, 

informações, exame ou perícias, no prazo que assinalar, não inferior a 20 (vinte) 

dias úteis. 

 

 

Questão 67: VUNESP - Proc (CM Pradópolis)/CM Pradópolis/2016 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

Nos termos da Lei n.º 7.853/1989, compete ao Poder Público assegurar às 

pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos e de 

direitos que propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. E, para tal 

finalidade, o Estado deve dispensar tratamento adequado, tendente a viabilizar, 

sem prejuízo de outras: 

 a)  na área da educação – a inserção, no referido sistema educacional, das escolas 

especiais, privadas e públicas. 

 b)  na área da saúde – o desenvolvimento de programas especiais visando à 

inserção no mercado de trabalho. 

 c)  na área de recursos humanos – o incentivo à formação profissional, garantindo 

acesso aos cursos regulares voltados à formação profissional. 

 d)  na área de formação profissional e do trabalho – a formação e a qualificação de 

recursos humanos visando atender à demanda e às necessidades reais das 

pessoas portadoras de deficiências. 

 e)  na área de edificações – promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, 

nos setores públicos e privados, de pessoas portadoras de deficiência. 

 

 

Questão 68: Com. Exam. (MPE RS) - Ass (MPE RS)/MPE RS/Direito/2014 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as afirmações abaixo, relativas às 

Ações Civis Públicas destinadas à proteção dos interesses coletivos ou difusos das 

pessoas com deficiência, nos termos do disposto na Lei nº 7.853/89. 
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( ) O Ministério Público, a União, os Estados, Municípios e Distrito Federal, as 

associações constituídas há mais de seis meses, nos termos da lei civil, além das 

autarquias, empresas públicas, fundações ou sociedades de economia mista, 

independente da finalidade institucional, possuem legitimidade ativa para 

propositura das ações civis públicas destinadas à proteção dos interesses 

coletivos ou difusos das pessoas com deficiência. 

 

( ) Em caso de desistência ou abandono da ação civil pública, qualquer dos co-

legitimados pode assumir a titularidade ativa. 

 

( ) A sentença em ação civil pública ajuizada para a proteção dos interesses 

coletivos das pessoas com deficiência terá sempre eficácia de coisa julgada 

oponível erga omnes. 

 

( ) Instaurado Inquérito Civil, esgotadas as diligências, caso se convença o órgão 

do Ministério Público da inexistência de elementos para a propositura de ação 

civil, promoverá, fundamentadamente o arquivamento do inquérito civil, com 

remessa, no prazo de 3 (três) dias, ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores, 

que o examinará, deliberando a respeito. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

 a)  V – V – F – V. 

 b)  F – V – F – F. 

 c)  F – F – V – F. 

 d)  V – F – V – V. 

 e)  V – V – F – F. 

 

 

Questão 69: VUNESP - Proc (IPSMI)/IPSMI/2016 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 
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No que concerne às ações civis públicas destinadas à proteção de interesses 

coletivos ou difusos das pessoas portadoras de deficiência, nos termos da Lei 

Federal n.º 7.853/89, é correto asseverar que 

 a)  poderão ser propostas por autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade 

de economia mista que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção das 

pessoas portadoras de deficiência. 

 b)  para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades 

competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que deverão ser 

fornecidas dentro de 30 (trinta) dias. 

 c)  poderá ser negada certidão ou informação acerca de seu andamento, com a 

finalidade de preservar o interesse da pessoa portadora de deficiência ou de 

empresa envolvida na demanda. 

 d)  sendo ajuizada por um dos colegitimados, os demais devem habilitar-se como 

litisconsortes. 

 e)  em caso de desistência ou abandono da ação por um dos legitimados 

concorrentes, apenas o Ministério Público pode assumir a titularidade ativa. 

 

 

Questão 70: VUNESP - Proc Jur(CM Marília)/CM Marília/2016 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

A Lei nº 7.853/89 dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua 

integração social, dentre outras providências. Dentro do que prevê essa 

legislação, é correto afirmar que 

 a)  as medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, 

individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência 

poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela 

União, pelos Estados, pelos Municípios, pelo Distrito Federal, por associação 

constituída há mais de 180 dias, nos termos da lei civil, por autarquia, por empresa 

pública e por fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas 

finalidades institucionais, a proteção dos interesses e a promoção de direitos da 

pessoa com deficiência. 
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 b)  para instruir a inicial, o interessado deverá anexar todas as certidões e 

informações que julgar necessárias, sendo que estas só serão entregues se 

deferidas pelo juiz, uma vez que os órgãos competentes não são obrigados a 

entregar nenhuma informação a pessoa comum, senão por meio de ordem judicial. 

 c)  as certidões e informações deferidas pelo juiz deverão ser fornecidas dentro 

de 45 (quarenta e cinco dias) da data da entrega do ofício, e só poderão ser 

utilizadas para a instrução da ação civil. 

 d)  não cabe formação de litisconsórcio nas ações propostas para defesa dos 

interesses protegidos por essa lei. 

 e)  a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de 

confirmada pelo tribunal. 

 

 

Questão 71: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

A proteção de interesses coletivos, difusos, individuais homogêneos e individuais 

indisponíveis da pessoa com deficiência encontra guarida no Poder Judiciário, 

conforme regula a Lei nº 7.853/1989, e estabelece que 

 a)  as ações judiciais para esse fim podem ser propostas por associação 

constituída há mais de seis meses, nos termos da lei civil. 

 b)  todas as ações judiciais para esse fim correm em segredo de justiça. 

 c)  uma vez proposta a ação judicial para esse fim, o interesse público impede a 

desistência ou abandono da ação. 

 d)  autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista que 

inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção dos interesses e a 

promoção de direitos da pessoa com deficiência podem propor as medidas 

judiciais destinadas a esse fim. 

 e)  a sentença proferida em ação judicial para esse fim terá, em todos os casos, 

eficácia de coisa julgada oponível erga omnes. 
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Questão 72: FCC - TJ TRT11/TRT 11/Administrativa/2017 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

Um simpósio sobre os direitos das pessoas com deficiência tratou da Lei nº 

7.853/1989, a qual dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e 

sua integração social, além de estabelecer que os órgãos e entidades da 

Administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e 

finalidade, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar ações em 

várias áreas, como a educação. 

 

O palestrante comentou as seguintes ações: 

 

I. Inclusão da Educação Especial como modalidade educativa que abranja a 

educação precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e 

reabilitação profissionais, a qual é obrigatória no sistema educacional público e 

facultativa no privado. 

 

II. Matrícula compulsória de pessoas portadoras de deficiência capazes de se 

integrarem no sistema regular de ensino em cursos regulares de 

estabelecimentos públicos e particulares. 

 

III. Oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível pré-

escolar, em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam internados 

educandos portadores de deficiência por prazo igual ou superior a seis meses. 

 

A forma como essas ações foram abordadas contrariou a mencionada legislação 

APENAS 

 a)  no caso I, pois é obrigatória tanto no sistema educacional público como no 

privado. 

 b)  nos casos I e II, pois é obrigatória tanto no sistema educacional público como 

no privado e a matrícula não é compulsória, respectivamente. 
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 c)  no caso III, pois é obrigatório para educandos internados há um ano ou mais. 

 d)  nos casos I e III, pois é obrigatória tanto no sistema educacional público como 

no privado e é obrigatório para educandos internados há um ano ou mais, 

respectivamente. 

 e)  nos casos II e III, pois a matrícula não é compulsória e é obrigatória para 

educandos internados há um ano ou mais, respectivamente. 

 

 

Questão 73: VUNESP - Ass Jur (P Ferreira)/Pref P Ferreira/2017 

Assunto: Lei nº 7.853/1989 - Lei dos Portadores de Deficiência 

Sobre o que dispõe a Lei nº 7.853/89, é correto afirmar que 

 a)  o Poder Legislativo deveria adotar, nos 60 (sessenta) dias posteriores à 

vigência dessa Lei, as providências necessárias à reestruturação e ao regular 

funcionamento da CORDE. 

 b)  as medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, 

individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência 

poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela 

União, pelos Estados, pelos Municípios, pelo Distrito Federal, por associação, 

independentemente do tempo de sua instituição, e demais entes que atendam a 

interesses coletivos das pessoas com deficiência. 

 c)  ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de 

deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à 

educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância 

e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, 

propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

 d)  a Administração Pública Estadual é responsável exclusiva para tutelar 

assuntos relativos às pessoas portadoras de deficiência, concedendo tratamento 

prioritário e apropriado, a fim de que lhes seja possível o pleno exercício de seus 

direitos individuais e sociais, bem como sua completa integração social. 
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 e)  a coordenação superior dos assuntos, ações governamentais e medidas 

referentes a pessoas portadoras de deficiência caberá à Secretaria da Educação 

da Presidência da República. 

 

 

Questão 74: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XVI/Consultor 

Legislativo/2014 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Com relação aos direitos das pessoas com deficiência, julgue o item subsequente. 

 

À pessoa com deficiência cujo estado de saúde seja grave é garantida pelo Estado 

a estadia no hospital, sendo de incumbência da família os custos do atendimento 

domiciliar. 

(       )  Certo 

 (       ) Errado 

 

 

 

Questão 75: FCC - Assist Soc (DPE RR)/DPE RR/2015 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Um assistente social atendeu um adolescente com deficiência, cuja queixa era 

discriminação no ambiente educacional. Com base na Lei de inclusão nº 

13.146/2015, considera-se discriminação 

 a)  manifestação de desafeto à pessoa com deficiência, por expressar 

rebaixamento da condição de ser humano e, ainda, expressão de rejeição com 

base na condição hegemônica da maioria dos cidadãos. 

 b)  toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha 

o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, 

incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias 

assistivas. 



 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 c)  expressão ou palavras de desagravo que possam ser comprovadas por vídeos e 

gravação, indicando possível negligência; recusa do fornecimento das condições 

de acessibilidade e tecnologias assistivas, adaptadas a cada tipo de deficiência 

tanto mental como física. 

 d)  todo tipo de omissão ou atitude relacionadas ao impedimento de 

acessibilidade e prejuízo da pessoa com deficiência e por deficiência reconhece-se 

todo o tipo de incapacidade descrita na convenção internacional da pessoa com 

deficiência. 

 e)  toda a forma de distinção que resulte na subalternização da pessoa com 

deficiência e que incida na dificuldade de acesso a todos os tipos de serviços, bem 

como o cerceamento das liberdades individuais. 

 

 

Questão 76: PRÓ-MUNICÍPIO - Assist (IF TM)/IF TM/Alunos/2015 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

De acordo com a Lei nº 13.146/15, de 06 de julho de 2015: 

 a)  Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; 

 b)  Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de médio 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; 

 c)  Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de curto 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; 

 d)  Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 

prazo de natureza somente física, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 
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pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas. 

 

 

Questão 77: PRÓ-MUNICÍPIO - Assist (IF TM)/IF TM/Alunos/2015 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

De acordo com a Lei nº 13.146/15, de 06 de julho de 2015: 

 a)  A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada 

por um médico; 

 b)  A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada 

por médicos e enfermeiros apenas; 

 c)  A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada 

por equipe multiprofissional e interdisciplinar; 

 d)  A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada 

por um grupo de enfermeiros. 

 

 

Questão 78: PRÓ-MUNICÍPIO - Assist (IF TM)/IF TM/Alunos/2015 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

De acordo com a Lei nº 13.146/15, de 06 de julho de 2015, art. 4º: 

 a)  Algumas pessoas com deficiência têm direito à igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação; 

 b)  Apenas pessoas que possuem deficiência física têm direito à igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação; 

 c)  Apenas pessoas de classe média alta com deficiência tem direito à igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação; 

 d)  Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. 
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Questão 79: PRÓ-MUNICÍPIO - Assist (IF TM)/IF TM/Alunos/2015 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

De acordo com a Lei nº 13.146/15, de 06 de julho de 2015 a pessoa com 

deficiência: 

 a)  A pessoa com deficiência será protegida apenas de toda forma de negligência e 

discriminação; 

 b)  Apenas a pessoa com deficiência mental será protegida de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e 

tratamento desumano ou degradante; 

 c)  A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento 

desumano ou degradante; 

 d)  Apenas a pessoa com deficiência intelectual será protegida de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e 

tratamento desumano ou degradante. 

 

 

Questão 80: PRÓ-MUNICÍPIO - Assist (IF TM)/IF TM/Alunos/2015 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

De acordo com a Lei nº 13.146/15, de 06 de julho de 2015: 

 a)  A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa inclusive o de 

exercer direitos sexuais e reprodutivos; 

 b)  A deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa; 

 c)  A deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa para o casamento; 

 d)  A deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa inclusive o de exercer 

direitos sexuais e reprodutivos. 

 

 

Questão 81: PRÓ-MUNICÍPIO - Assist (IF TM)/IF TM/Alunos/2015 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 
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De acordo com a Lei nº 13.146/15, de 06 de julho de 2015: 

 a)  É dever apenas do professor comunicar à autoridade competente qualquer 

forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência; 

 b)  É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de 

ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência; 

 c)  É dever apenas dos pais comunicar à autoridade competente qualquer forma 

de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência; 

 d)  Não é preciso comunicar qualquer forma de ameaça ou de violação aos 

direitos da pessoa com deficiência. 

 

 

Questão 82: PRÓ-MUNICÍPIO - Assist (IF TM)/IF TM/Alunos/2015 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Com relação ao atendimento prioritário a pessoa com deficiência (Lei nº 

13.146/15) é incorreto afirmar: 

 a)  Pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário; 

 b)  Pessoa com deficiência não tem direito a receber atendimento prioritário com 

a finalidade de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

 c)  Pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário acesso a 

informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis; 

 d)  Pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário com a 

finalidade de disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, 

que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. 

 

 

Questão 83: PRÓ-MUNICÍPIO - Assist (IF TM)/IF TM/Alunos/2015 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

De acordo com a Lei nº 13.146/15, são extensivos ao acompanhante da pessoa 

com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto: 
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 a)  Recebimento de restituição de imposto de renda e tramitação processual e 

procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em 

todos os atos e diligências; 

 b)  Apenas recebimento de restituição de imposto de renda e tramitação 

processual; 

 c)  Apenas tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em 

que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências; 

 d)  Acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação 

acessíveis. 

 

 

Questão 84: IMPARH - PTNS (SETRA)/Pref Fortaleza/Direito/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Assinale a alternativa correta conforme trata a lei nº 13.146 de 06 de julho de 

2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência), quanto à pessoa, ao membro ou não da família, que, com ou sem 

remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com 

deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os 

procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. 

 a)  Acompanhante. 

 b)  Atendente pessoal. 

 c)  Profissional de apoio escolar. 

 d)  Profissional técnico de enfermagem. 

 

 

Questão 85: IMPARH - PTNS (SETRA)/Pref Fortaleza/Direito/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Quanto à Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 - Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), é correto afirmar. 

 a)  Considera tecnologia assistiva qualquer atitude ou comportamento que limite 

ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o 
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exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de 

expressão, à comunicação. 

 

 b)  A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsíquica, realizada por 

equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará os impedimentos nas 

funções e nas estruturas do corpo. 

 c)  Considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma 

ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. 

 d)  A nova legislação garante condições de acesso somente à educação e à saúde e 

estabelece punições para atitudes discriminatórias contra essa parcela da 

população. 

 

 

Questão 86: IMPARH - PTNS (SETRA)/Pref Fortaleza/Direito/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Assinale a alternativa correta quanto à definição de acessibilidade segundo o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

 a)  Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 

transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, 

bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou 

privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 b)  Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, 

práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à 

atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, 

visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. 
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 c)  Atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação 

social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com 

as demais pessoas. 

 d)  Forma de interação dos cidadãos que abrange, exclusivamente, as línguas, 

inclusive a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), a visualização de textos, o Braille, 

o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os 

dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral. 

 

 

Questão 87: IMPARH - PTNS (SETRA)/Pref Fortaleza/Serviço Social/2014 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência é correto afirmar. 

 a)  Considera-se deficiência toda restrição física, intelectual ou sensorial, de 

natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou 

mais atividades essenciais da vida diária e/ou atividades remuneradas, causada ou 

agravada pelo ambiente econômico e social, dificultando sua inclusão social. 

 b)  pessoa com mobilidade reduzida é aquela que se enquadra no conceito de 

pessoa com deficiência e que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de 

movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da 

mobilidade, flexibilidade, coordenação motora ou percepção. 

 c)  A avaliação da deficiência será médica e psicológica. A primeira avaliação 

médica levará em consideração a deficiência e o respectivo grau de 

comprometimento, ou seja, as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo, 

enquanto a avaliação psicológica considerará os fatores ambientais e pessoais. 

 d)  Acessibilidade é qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça a plena 

participação social da pessoa, bem como dificulta a circulação com segurança. 

 

 

Questão 88: IMPARH - PTNS (SETRA)/Pref Fortaleza/Serviço Social/2014 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 
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De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, toda pessoa humana tem 

direito inerente à vida e o Poder Público adotará as medidas necessárias para 

garantir seu efetivo exercício pela pessoa com deficiência, em igualdade de 

oportunidades com as demais. Assim, assinale a alternativa correta quanto aos 

direitos fundamentais dessas pessoas. 

 a)  A pessoa com deficiência não poderá ser submetida à intervenção, tratamento 

ou institucionalização forçada visando à correção, exceto nos casos de 

melhoramento ou aliviamento de qualquer deficiência real. 

 b)  A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência interditada deve ser 

estimulada e realizada, pois traz benefício direto para a saúde de todos , inclusive 

para os participantes capazes. 

 c)  Somente em situações de risco, tais como de emergência ou estado de 

calamidade pública e de violência, as pessoas com deficiência serão consideradas 

especialmente vulneráveis e receberão proteção e segurança do Poder Público. 

 d)  Serão punidos, na forma da lei, todos os atentados e violências, em especial 

contra a integridade física e psicológica de pessoas com deficiência, sobretudo 

mulheres e crianças, respeitando-se sua singularidade, individualidade e direito 

inalienável de escolha sobre o uso de seu corpo e vida em pesquisas, 

investigações, procedimentos e tratamentos médicos ou científicos. 

 

 

Questão 89: FGV - Ana (MPE RJ)/MPE RJ/Processual/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Promotoria de Tutela Coletiva especializada na Proteção à Pessoa com 

Deficiência instaurou inquérito civil público para apurar eventual 

desatendimento das disposições do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no que 

se refere ao direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou 

com mobilidade reduzida. Identificada irregularidade cometida pelo investigado, 

com base na Lei nº 13.146/2015, o Promotor expediu recomendação: 
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 a)  à sociedade empresária que opera frota de táxi para reservar 50% (cinquenta 

por cento) de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência, que terá 

prioridade sobre os demais passageiros nas filas para embarque nos táxis; 

 b)  à locadora de veículos para oferecer pelo menos 1 (um) veículo adaptado para 

uso de pessoa com deficiência, independentemente da quantidade total de 

veículos que compõem sua frota; 

 c)  à concessionária de serviço público de transporte coletivo municipal de 

passageiros para que assegure à pessoa com deficiência prioridade e segurança 

nos procedimentos de embarque e de desembarque, de acordo com as normas 

técnicas; 

 d)  ao shopping center, para garantir ao menos 10 (dez) vagas no estacionamento, 

independentemente de sua capacidade total, próximas aos acessos de circulação 

de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoa 

com deficiência; 

 e)  ao Prefeito Municipal, para reservar ao menos 2 (duas) vagas em cada via 

pública que ofereça estacionamento ao público, independentemente do total de 

vagas na rua, para pessoa com deficiência ou com comprometimento de 

mobilidade, desde que devidamente identificada. 

 

 

Questão 90: CESPE - Ana (INSS)/INSS/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

No que se refere ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, julgue o seguinte item. 

                                                                                                                                                                                            

A pessoa com deficiência tem o direito de receber cobranças de tributos de forma 

acessível, independentemente de solicitação. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 91: CESPE - Ana (INSS)/INSS/2016 



 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

No que se refere ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, julgue o seguinte item. 

  

As escolas particulares podem cobrar dos estudantes com deficiência 

mensalidades com valores maiores que os das mensalidades cobradas de 

estudantes sem deficiência. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 92: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Acerca das inovações introduzidas pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.146, de 06 de julho de 

2015), é correto afirmar: 

 a)  A interdição da pessoa com deficiência não mais afeta os atos relacionados aos 

direitos de natureza patrimonial e de gestão negocial, que poderão ser realizados 

com a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. 

 b)  A declaração de incapacidade absoluta da pessoa com deficiência está 

condicionada à prévia avaliação por equipe multiprofissional e interdisciplinar. 

 c)  Para emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela 

da pessoa com deficiência. 

 d)  O Estatuto instituiu em favor da pessoa com deficiência o benefício da meia 

entrada em espetáculos artístico-culturais e esportivos. 

 e)  O pedido de tomada de decisão apoiada será formulado por pelo menos dois 

apoiadores idôneos, devendo constar os limites do apoio a ser oferecido e o prazo 

de vigência do acordo. 

 

 

Questão 93: Com. Exam. (TRF 4) - JF TRF4/TRF 4/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 
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Assinale a alternativa correta. 

  

A respeito da capacidade civil, levando em conta a Lei nº 13.146/2015: 

 a)  O direito ao recebimento de atendimento prioritário da pessoa com 

deficiência não abrange a tramitação processual e os procedimentos judiciais em 

que for parte ou interessada. 

 b)  A pessoa com deficiência – assim entendida aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas – é 

considerada capaz para casar-se e constituir união estável, exercer direitos 

sexuais e reprodutivos e conservar sua fertilidade, mas não para exercer o direito 

à guarda, à tutela, à curatela e à adoção. 

 c)  A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica 

habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Contudo, a incapacidade 

cessará, para os menores, dentre outras hipóteses legalmente elencadas, pelo 

desempenho de funções inerentes a cargo público comissionado ou de 

provimento efetivo. 

 d)  Qualquer pessoa com mais de dezesseis anos pode casar, independentemente 

de autorização de seus pais e representantes legais. 

 e)  A curatela de pessoas com deficiência afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, isto é, sua definição 

não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 

 

 

Questão 94: IBFC - Tec Sup Pro (MGS)/MGS/Serviços Jurídicos/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Assinale a alternativa correta, considerando as disposições da Lei Federal nº 

13.146, de 06/07/2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
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 a)  Praticar, induzir ou incita discriminação de pessoa em razão de sua deficiência 

é conduta punível com reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 b)  Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua 

deficiência é conduta punível com detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 c)  Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência 

é conduta punível com reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

 d)  Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua 

deficiência é conduta punível com detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

 

 

Questão 95: IBFC - Asst (CM Aqa)/CM Araraquara/Tradução e Interpretação de 

Libras/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Leia o fragmento a seguir: 

  

A lei 13.146/2015, tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, é instituída a ________________ (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições 

de___________________, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 

pessoa com deficiência, visando à sua____________ e cidadania. 

  

Assinale a opção que completa corretamente a lacuna do fragmento acima: 

 a)  Lei do Intérprete Libras/ ensino aprendizagem/ inclusão educacional 

 b)  Lei da Libras /comunicação visual/ inclusão cultural. 

 c)  Lei da acessibilidade/ comunicação em libras/ língua natural 

 d)  Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência/ igualdade/ inclusão 

social 

 

 

Questão 96: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Remoção/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 



 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei brasileira no 

13.146/2015, 

 a)  resultou da condenação do Brasil pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos e da recomendação internacional para que o país incluísse medidas 

protetivas da pessoa deficiente em sua legislação. 

 b)  baseia-se na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e em 

seu Protocolo Facultativo, em vigor no plano interno desde a promulgação do 

respectivo Decreto, em 2009. 

 c)  constitui mudança legislativa relevante do ponto de vista humanitário, mas de 

pouco impacto jurídico, considerando que é norma programática que não inova na 

ordem jurídica. 

 d)  inspira-se na diretriz da incapacidade da pessoa deficiente, para sua proteção. 

 

 

Questão 97: FCC - DP BA/DPE BA/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

A pessoa com deficiência recebeu um novo estatuto que, dentro dos limites legais, 

destina-se a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 

inclusão social e cidadania. Dentre as novidades introduzidas, destaca-se o 

entendimento que 

 a)  para emissão de documentos oficiais será exigida a situação de curatela da 

pessoa com deficiência. 

 b)  a pessoa com deficiência está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de 

ação afirmativa. 

 c)  a pessoa com deficiência poderá ser obrigada a se submeter à intervenção 

clínica ou cirúrgica, a tratamento ou à institucionalização forçada, sempre com 

recomendação médica, independentemente de risco de morte ou emergência. 

 d)  a educação constitui direito da pessoa com deficiência, a ser exercido em 

escola especial e direcionada, em um local que não se conviva deficientes e não-

deficientes. 
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 e)  a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-

se, constituir união estável e exercer direitos sexuais e reprodutivos. 

 

 

Questão 98: FCC - DP ES/DPE ES/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

A Lei nº 13.146/2015 − Estatuto da Pessoa com Deficiência, bem como as 

alterações por ela produzidas na legislação esparsa vigente, prevê 

 a)  a existência de residências inclusivas, voltadas essencialmente a idosos e 

localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, sem 

apoio psicossocial interno, visando a autonomia do indivíduo. 

 b)  que a deficiência não afeta, em regra, a plena capacidade civil da pessoa, 

inclusive para exercer o direito à fertilidade, orientando a esterilização 

compulsória somente para casos devidamente fundamentados de síndromes 

genéticas. 

 c)  a extensão de todos os direitos relativos ao atendimento prioritário da pessoa 

com deficiência ao seu acompanhante. 

 d)  o fortalecimento e ampliação do instituto da interdição civil como medida 

protetiva à pessoa com deficiência. 

 e)  o dever de garantir a capacitação inicial e continuada aos profissionais que 

prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em serviços de 

habilitação e de reabilitação. 

 

 

Questão 99: FCC - Ass Jur (ALMS)/ALMS/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Prevê o Estatuto da pessoa com deficiência, Lei nº 13.146/2015, que a pessoa 

com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em 

igualdade de condições com as demais pessoas. Prevê, ainda, que quando 

necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela. Nestes casos, é 

certo que 
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 a)  a definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva 

ordinária, proporcional às necessidades básicas das pessoas portadoras de 

deficiência. 

 b)  é obrigatório à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de 

decisão apoiada. 

 c)  a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial. 

 d)  a curatela durará pelo maior tempo possível, respeitando o mínimo de dois 

anos visando à proteção integral da pessoa com deficiência. 

 e)  os curadores são obrigados a prestar, semestralmente, contas de sua 

administração ao juiz, apresentando o balanço de dois trimestres. 

 

 

Questão 100: FGV - OAB UNI NAC/OAB/XXI Exame/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Você, na condição de advogado(a) comprometido com os Direitos Humanos, foi 

procurado por José, que é paraplégico e candidato a vereador. A partir de 

denúncia feita por ele, você constatou que um outro candidato e desafeto de José, 

tem afirmado, em programa de rádio local, que não obstante José ser boa pessoa, 

o fato de ser deficiente o impede de exercer o mandato de forma plena, razão pela 

qual ele nem deveria ter a candidatura homologada pelo TRE. 

  

Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que apresenta a resposta 

que, juridicamente, melhor caracteriza a situação. 

 a)  O problema é político e não jurídico. José deve ser aconselhado a reforçar sua 

campanha, a apresentar suas propostas aos eleitores e mostrar que sempre foi um 

cidadão ativo, de maneira a demonstrar que tem plena condição para o exercício 

de um eventual mandato, apesar de sua deficiência. 

 b)  A análise jurídica revela um problema restrito ao campo do Direito Civil. O 

fato é que o desafeto de José não o impediu de candidatar-se, assim não houve 
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discriminação. O procedimento deve ser caracterizado apenas como dano moral, 

uma vez que José teve sua dignidade atacada. 

 c)  O fato evidencia crime de incitação à discriminação de pessoa em razão de 

deficiência, com o agravante de ter sido cometido em meio de comunicação, 

independentemente da caracterização ou não de dano moral. 

 d)  O caso é típico de colisão de princípios em que, de um lado, está o princípio da 

dignidade da pessoa humana e, do outro, o princípio da liberdade de expressão. 

Mas não há caracterização de ilícito civil nem de ilícito penal. 

 

 

Questão 101: CESPE - TNS (Pref SL)/Pref SL/Assistência Social/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Em 2015, foi instituída a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, 

destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 

inclusão social e à sua cidadania. Em relação ao disposto nesse estatuto, assinale a 

opção correta. 

 a) Os hotéis e as pousadas devem disponibilizar, no mínimo, 30% de seus 

dormitórios, independentemente da localização, para pessoas portadoras de 

deficiência. 

 b) As salas de cinema devem oferecer sessões especiais a portadores de 

deficiência, garantindo, dessa forma, a acessibilidade aos filmes, incluindo 

acompanhamento até o interior das salas. 

 c)  O valor dos ingressos da pessoa com deficiência pode ser superior ao valor 

cobrado das demais pessoas. 

 d) As frotas de empresas de táxi e as locadoras de veículo devem reservar, no 

mínimo, 30% de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência, adaptados com 

vidro elétrico e câmbio automático. 

 e) Cabe ao poder público disponibilizar professores para o atendimento 

educacional especializado, além de tradutores e intérpretes com, no mínimo, 
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ensino médio completo e certificado de proficiência em LIBRAS, quando atuantes 

na educação básica. 

 

 

Questão 102: IBFC - Esp Reg (AGERBA)/AGERBA/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Tomando por base as disposições da lei federal nº 13.146, de 06/07/2015 que 

institui a lei de inclusão social da pessoa com deficiência, assinale a alternativa 

correta. 

 a)  A avaliação da deficiência, quando necessária, será psicossocial, realizada por 

equipe multiprofissional de uma mesma área disciplinar 

 b)  A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada 

por equipe multiprofissional e interdisciplinar 

 c)  É proibida qualquer forma de avaliação da deficiência 

 d)  A avaliação da deficiência é obrigatória, devendo ser psicossocial, realizada 

por equipe multiprofissional e interdisciplinar 

 e)  A avaliação da deficiência é obrigatória, podendo ser biopsicossocial ou não, 

realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar 

 

 

Questão 103: IBFC - Esp Reg (AGERBA)/AGERBA/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Tomando por base as disposições da lei federal nº 13.146, de 06/07/2015 que 

institui a lei de inclusão social da pessoa com deficiência, assinale a alternativa 

correta sobre o que a referida lei considera expressa e especificamente como a 

pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante 

com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer 

necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e 

privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões 

legalmente estabelecidas. 

 a)  Atendente pessoal 
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 b)  Elemento de urbanização 

 c)  Profissional de apoio escolar 

 d)  Aparelho educacional 

 e)  Servidor de acessibilidade 

 

 

Questão 104: IBFC - Esp Reg (AGERBA)/AGERBA/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Tomando por base as disposições da lei federal nº 13.146, de 06/07/2015 que 

institui a lei de inclusão social da pessoa com deficiência, assinale a alternativa 

correta sobre o direito ao transporte e à mobilidade. 

 a)  Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou 

privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas 

aos acessos de circulação de pedestres, na proporção de 5% (cinco por cento) do 

total, garantida, no mínimo, 2 (duas) vaga devidamente sinalizada e com as 

especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes 

de acessibilidade 

 b)  Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou 

privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas 

aos acessos de circulação de pedestres, na proporção de 10% (dez por cento) do 

total, garantida, no mínimo, 2 (duas) vaga devidamente sinalizada e com as 

especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes 

de acessibilidade 

 c)  Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou 

privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas 

aos acessos de circulação de pedestres, na proporção de 15% (quinze por cento) 

do total, garantida, no mínimo, 2 (duas) vaga devidamente sinalizada e com as 

especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes 

de acessibilidade 

 d)  Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou 

privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas 



 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

aos acessos de circulação de pedestres, na proporção de 10% (dez por cento) do 

total, garantida, no mínimo, 

1 (uma) vaga devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e 

traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade 

 e)  Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou 

privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas 

aos acessos de circulação de pedestres, na proporção de 2% (dois por cento) do 

total, garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga devidamente sinalizada e com as 

especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes 

de acessibilidade 

 

 

Questão 105: IBFC - Esp Reg (AGERBA)/AGERBA/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Tomando por base as disposições da lei federal nº 13.146, de 06/07/2015 que 

institui a lei de inclusão social da pessoa com deficiência, assinale a alternativa 

correta sobre o direito ao transporte e à mobilidade. 

 a)  Por força da referida lei, telecentros comunitários que receberem recursos 

públicos federais para seu custeio ou sua instalação e “lan houses” devem possuir 

equipamentos e instalações acessíveis, no mínimo, 10% (dez por cento) de seus 

computadores com recursos de acessibilidade para pessoa com deficiência visual, 

sendo assegurado pelo menos 1 (um) equipamento, quando o resultado 

percentual for inferior a 1 (um) 

 b)  Por força da referida lei, telecentros comunitários que receberem recursos 

públicos federais para seu custeio ou sua instalação devem possuir equipamentos 

e instalações acessíveis, no mínimo, 10% (dez por cento) de seus computadores 

com recursos de acessibilidade para pessoa com deficiência visual, sendo 

assegurado pelo menos 1 (um) equipamento, quando o resultado percentual for 

inferior a 1 (um), nada sendo previsto sobre “lan houses” 

 c)  Por força da referida lei, telecentros comunitários que receberem recursos 

públicos federais para seu custeio ou sua instalação e “lan houses” devem possuir 
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equipamentos e instalações acessíveis, no mínimo, 20% (vinte por cento) de seus 

computadores com recursos de acessibilidade para pessoa com deficiência visual, 

sendo assegurado pelo menos 1 (um) equipamento, quando o resultado 

percentual for inferior a 1 (um) 

 d)  Por força da referida lei, telecentros comunitários que receberem recursos 

públicos federais para seu custeio ou sua instalação devem possuir equipamentos 

e instalações acessíveis, no mínimo, 20% (vinte por cento) de seus computadores 

com recursos de acessibilidade para pessoa com deficiência visual, sendo 

assegurado pelo menos 1 (um) equipamento, quando o resultado percentual for 

inferior a 1 (um), nada sendo previsto sobre “lan houses” 

 e)  Por força da referida lei, telecentros comunitários que receberem recursos 

públicos federais para seu custeio ou sua instalação e “lan houses” devem possuir 

equipamentos e instalações acessíveis, no mínimo, 15% (quinze por cento) de seus 

computadores com recursos de acessibilidade para pessoa com deficiência visual, 

sendo assegurado pelo menos 1 (um) equipamento, quando o resultado 

percentual for inferior a 1 (um) 

 

 

Questão 106: IBFC - Esp Reg (AGERBA)/AGERBA/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Tomando por base as disposições da lei federal nº 13.146, de 06/07/2015, que 

institui a lei de inclusão social da pessoa com deficiência, assinale a alternativa 

INCORRETA sobre o direito à participação na vida pública e política. 

 a)  O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos 

políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as 

demais pessoas 

 b)  À pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votada, 

inclusive por meio da garantia de que os procedimentos, as instalações, os 

materiais e os equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a todas 

as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo obrigatória a instalação de seções 

eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência 
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 c)  À pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votada, 

inclusive por meio do incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e a 

desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, inclusive 

por meio do uso de novas tecnologias assistivas, quando apropriado 

 d)  À pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votada, 

inclusive por meio da garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, 

sempre que necessário e a seu pedido, permissão para que a pessoa com 

deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha 

 e)  O poder público promoverá a participação da pessoa com deficiência, inclusive 

quando institucionalizada, na condução das questões públicas, sem discriminação 

e em igualdade de oportunidades 

 

 

Questão 107: IBFC - Esp Reg (AGERBA)/AGERBA/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Tomando por base as disposições da lei federal nº 13.146, de 06/07/2015, que 

institui a lei de inclusão social da pessoa com deficiência, assinale a alternativa 

correta sobre o acesso à tecnologia assistiva. 

 a)  O poder público desenvolverá plano específico de medidas, a ser renovado em 

cada período de 5 (cinco) anos 

 b)  Para fazer cumprir o disposto na referida lei, sobre o acesso à tecnologia 

assistiva, os procedimentos constantes do plano específico de medidas deverão 

ser avaliados, pelo menos, a cada 3 (três) anos 

 c)  Para fazer cumprir o disposto na referida lei, sobre o acesso à tecnologia 

assistiva, os procedimentos constantes do plano específico de medidas deverão 

ser avaliados, pelo menos, a cada 6 (seis) meses 

 d)  O poder público desenvolverá plano específico de medidas, a ser renovado em 

cada período de 4 (quatro) anos 

 e)  Para fazer cumprir o disposto na referida lei, sobre o acesso à tecnologia 

assistiva, os procedimentos constantes do plano específico de medidas deverão 

ser avaliados, pelo menos, a cada ano 
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Questão 108: FAURGS - Peda Jud (TJ RS)/TJ RS/PJ-I/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, conforme previsto na Lei 

nº 13.146/2015. Sobre tal previsão, é correto afirmar que 

 a)  deve ser assegurado às pessoas com deficiência um sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a 

alcançar o máximo desenvolvimento possível dos talentos e habilidades físicas, 

sensoriais, intelectuais e sociais, segundo as características, interesses e 

necessidades de aprendizagem. 

 b)  é dever exclusivo da família assegurar à pessoa com deficiência oferta de 

educação bilíngue, em Libras como primeira língua, e, na modalidade escrita, em 

Português como segunda língua. 

 c)  o disposto e as obrigações previstas na lei se aplicam, obrigatoriamente, às 

instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, que podem 

cobrar valores adicionais pelos serviços individualizados e especializados que 

disponibilizem. 

 d)  os conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação 

profissional técnica e tecnológica, devem abranger obrigatoriamente temas 

relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento, 

sendo vedado o atendimento especializado para alunos deficientes. 

 e)  a educação da pessoa deficiente deve ser assegurada, com absoluta 

prioridade, em escolas especiais, adequadas e voltadas para seu desenvolvimento 

físico e emocional. 

 

 

Questão 109: FAURGS - Peda Jud (TJ RS)/TJ RS/PJ-I/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Considera-se pessoa com deficiência, conforme previsto pela Lei nº 13.146/2015, 

aquela que tem 
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 a)  impedimento de médio prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial. 

 b)  impedimento de longo prazo de natureza eminentemente física, ou seja, 

aquela que, em interação com uma ou mais barreiras, pode ter obstruída sua 

participação plena e efetiva na sociedade. 

 c)  impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, que inviabilize a sua plena e efetiva participação na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. 

 d)  impedimento mental, intelectual ou sensorial, ou seja, aquela que, em 

interação com uma ou mais barreiras físicas, pode ter obstruída sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

 e)  restrições de participação social e limitações no desempenho de atividades, 

desde que avaliada por médico perito da previdência social. 

 

 

Questão 110: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

No que diz respeito ao reconhecimento igual perante a lei, a Lei nº 13.146/2015 

estabelece que 

 a)  a pessoa com deficiência sempre será submetida à curatela. 

 b)  a curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva ordinária. 

 c)  a curatela é proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso e 

persiste obrigatoriamente até que sejam completados os 21 anos de idade. 

 d)  é facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de 

decisão apoiada. 

 e)  a curatela não afeta os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial 

e negocial. 

 

 

Questão 111: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Apoio Especializado/Serviço Social/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 
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O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que, quando necessária, a 

avaliação da deficiência será biopsicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar, e deverá considerar: 

 

I. os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. 

II. os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 

III. a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. 

 

Está correto o que se afirma em 

 a)  I, apenas. 

 b)  I, II e III. 

 c)  III, apenas. 

 d)  I e II, apenas. 

 e)  II e III, apenas. 

 

 

Questão 112: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Apoio Especializado/Serviço Social/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Considerando a necessidade de identificação das pessoas com deficiência em 

todo território brasileiro, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 

promulgada em 2015, criou o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Cadastro-Inclusão). Quanto a esse Cadastro, é correto afirmar: 

 a)  O Cadastro-Inclusão será administrado pelo Poder Executivo Municipal que 

constituirá base de dados de cadastros preenchidos pelas empresas, entidades 

públicas e privadas que possuam em seu quadro de funcionários e/ou de 

atendimento, pessoas com deficiência. 

 b)  Os dados constituintes do Cadastro-Inclusão serão obtidos exclusivamente 

por meio da realização de censos nacionais, coincidentes com os períodos de 

pesquisa já estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística − 

IBGE, cujo formulário será acrescido de informações mais específicas e 

detalhadas. 
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 c)  Os dados do Cadastro-Inclusão deverão ser afixados em local público, de fácil 

acesso e de grande circulação de pessoas, para que, em cumprimento à legislação 

da transparência, todos os interessados tenham livre acesso. 

 d)  A feitura do Cadastro-Inclusão está destinada a pessoas com deficiência com 

renda familiar de até três salários-mínimos ou renda per capita de até 1/2 salário-

mínimo, seguindo os mesmos critérios do Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal, considerando a perspectiva de inclusão desse segmento às 

políticas sociais. 

 e)  o Cadastro-Inclusão é o registro público eletrônico com a finalidade de coletar, 

processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas que 

permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com 

deficiência, assim como das barreiras que impedem a realização de seus direitos. 

 

 

Questão 113: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Apoio Especializado/Tecnologia da 

Informação/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

A Lei nº 13.146/2015 instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, também conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Entre 

os assuntos tratados por essa norma estão os entraves, obstáculos, atitudes ou 

comportamentos que limitem ou impeçam a participação social da pessoa, bem 

como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade 

de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à 

compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Esses fatores são legal e 

tecnicamente denominados 

 a)  barreiras. 

 b)  limítrofes. 

 c)  impeditivos de fruição de direitos. 

 d)  fatos de desagregação social. 

 e)  socioambientais de limitação. 
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Questão 114: FCC - TJ TRT11/TRT 11/Apoio Especializado/Tecnologia da 

Informação/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

A Lei nº 13.146/2015 instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, também conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Entre 

os assuntos tratados por essa norma estão produtos, equipamentos, dispositivos, 

recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a 

funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência 

ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade 

de vida e inclusão social. Esses itens são legal e tecnicamente denominados 

 a)  tecnologia de apoio. 

 b)  ajuda técnica. 

 c)  pontos de acessibilidade. 

 d)  itens de inclusão. 

 e)  fatores de paridade. 

 

 

Questão 115: COMPERVE (UFRN) - Proc (Jurucutu)/Pref Jurucutu/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) e o novo modelo da 

teoria das incapacidades, baseado em convenções internacionais, inspiraram a 

promoção de alterações no Código Civil e a mudança de paradigma para tudo o 

que se refere ao tema direito civil e capacidade civil. Dentre as consequências 

mais evidentes dessas alterações de entendimento, está 

 a)  a estipulação de atendimento prioritário para a pessoa com deficiência, o que 

exclui os processos e procedimentos judiciais dos quais for parte. 

 b)  a possibilidade de qualquer pessoa com idade de 16 anos casar-se sem 

necessidade de anuência dos pais ou responsáveis legais. 
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 c)  a mudança no instituto da curatela, que se reserva aos atos de natureza 

patrimonial e negocial, restando preservados os direitos ao próprio corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde e ao voto. 

 d)  a busca pelo pleno exercício da cidadania da pessoa com deficiência, que é 

considerada capaz para casar e exercer sua sexualidade, conservando seus 

direitos reprodutivos e fertilidade, mas não para exercer a guarda, a tutela, a 

curatela e a adoção. 

 

 

Questão 116: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Atenção: Para responder à questão, considere a Lei nº 13.146/2015 − Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. 

  

Considere: 

  

I. Não pode ser membro da família do portador de deficiência. 

  

II. Trabalha com ou sem remuneração. 

  

III. Dentre suas atribuições, encontram-se as técnicas ou os procedimentos 

identificados com profissões legalmente estabelecidas. 

  

IV. Assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no 

exercício de suas atividades diárias. 

  

No que concerne às características do atendente pessoal, é correto o que consta 

APENAS em 

 a)  I e IV. 

 b)  I e III. 

 c)  I, II e IV. 
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 d)  III. 

 e)  II e IV. 

 

 

Questão 117: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Judiciária/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Atenção: Para responder à questão, considere a Lei nº 13.146/2015 − Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. 

  

A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de 

trabalho com apoio, observando-se, dentre outras diretrizes, a 

 a)  articulação de políticas públicas que, na hipótese, não ocorre de forma 

intersetorial. 

 b)  provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas 

da pessoa com deficiência, excluída a disponibilização de agente facilitador. 

 c)  oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vistas à definição 

de estratégias de inclusão e de superação de barreiras, exceto atitudinais. 

 d)  prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de 

inserção no campo de trabalho. 

 e)  vedação à participação de organizações da sociedade civil. 

 

 

Questão 118: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Atenção: Para responder à questão, considere a Lei nº 13.146/2015 − Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. 

  

A concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por 

todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, 

incluindo os recursos de tecnologia assistiva, denomina-se 
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 a)  adaptação razoável. 

 b)  ajuda técnica. 

 c)  desenho universal. 

 d)  elemento de urbanização. 

 e)  comunicação. 

 

 

Questão 119: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Atenção: Para responder à questão, considere a Lei nº 13.146/2015 − Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. 

  

Considere: 

  

I. Não se destina a adultos, mas sim, a jovens portadores de deficiência. 

  

II. Moradia capaz de proporcionar serviços de apoio apenas individualizados à 

pessoa com deficiência, sendo os serviços de apoio coletivos próprios das 

residências inclusivas. 

  

III. Moradia capaz de proporcionar serviços que ampliem o grau de autonomia da 

pessoa com deficiência. 

  

IV. Moradia destinada especialmente à pessoa com deficiência, em situação de 

dependência e que não disponha de condições de autossustentabilidade e com 

vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 

  

No que concerne à moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, 

está correto o que consta em 

 a)  III, apenas. 
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 b)  II e IV, apenas. 

 c)  I, II e IV, apenas. 

 d)  I e III, apenas. 

 e)  I, II, III e IV. 

 

 

Questão 120: FCC - TJ TRE SP/TRE SP/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Atenção: Para responder à questão, considere a Lei nº 13.146/2015 − Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. 

  

Os direitos relacionados ao atendimento prioritário da pessoa com deficiência, 

são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente 

pessoal, EXCETO, dentre outra hipótese, quanto 

 a)  à proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

 b)  ao atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. 

 c)  ao recebimento de restituição de imposto de renda. 

 d)  à disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de 

transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no 

desembarque. 

 e)  ao acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação 

acessíveis. 

 

 

Questão 121: FCC - TJ TRE SP/TRE SP/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Atenção: Para responder à questão, considere a Lei nº 13.146/2015 − Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. 
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A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de prévia 

formalização do contrato de emprego da pessoa com deficiência, que será 

considerada para o cumprimento da reserva de vagas prevista em lei, desde que, 

observado o disposto em regulamento, seja por tempo 

 a)  indeterminado e concomitante à inclusão profissional na empresa. 

 b)  determinado e anterior à inclusão profissional na empresa. 

 c)  determinado e concomitante à inclusão profissional na empresa. 

 d)  indeterminado e anterior à inclusão profissional na empresa. 

 e)  determinado e posterior à inclusão profissional na empresa. 

  

 

 

Questão 122: CESPE - MGE (SEDF)/SEDF/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Nas duas últimas décadas, o Brasil tornou-se signatário de declarações que 

ratificam o direito ao acesso, à permanência, à aprendizagem e à gestão 

participativa das pessoas com deficiência na escola e na sociedade. A posição 

brasileira se afirma como uma política pública propositiva e possibilita uma 

sociedade mais inclusiva. 

  

Com referência aos dispositivos das Leis n.º 10.048/2000 e n.º 10.098/2000 e do 

Decreto-lei n.º 5.296/2004, julgue o item a seguir, a respeito da acessibilidade 

para pessoas com deficiência. 

  

A definição de acessibilidade inclui a possibilidade e a condição de alcance para a 

utilização, com segurança e autonomia, de serviços e instalações abertos ao 

público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 

rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 
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Questão 123: CESPE - MGE (SEDF)/SEDF/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Nas duas últimas décadas, o Brasil tornou-se signatário de declarações que 

ratificam o direito ao acesso, à permanência, à aprendizagem e à gestão 

participativa das pessoas com deficiência na escola e na sociedade. A posição 

brasileira se afirma como uma política pública propositiva e possibilita uma 

sociedade mais inclusiva. 

  

Com referência aos dispositivos das Leis n.º 10.048/2000 e n.º 10.098/2000 e do 

Decreto-lei n.º 5.296/2004, julgue o item a seguir, a respeito da acessibilidade 

para pessoas com deficiência. 

  

Conforme definição legal, barreira é necessariamente uma barreira física, isto é, 

consiste em um entrave ou obstáculo que impeça a participação social da pessoa 

bem como a sua liberdade de movimento e o acesso à informação e circulação 

com segurança; se retirados esses impasses físicos, os direitos da pessoa ficam 

assegurados. 

 (       ) Certo 

 (       ) Errado 

 

 

Questão 124: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Apoio Especializado/Análise de 

Sistemas/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Atenção: Para responder à questão, considere a Lei nº 13.146/2015 − Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. 

  

O profissional de apoio escolar do estudante com deficiência, desde que excluídas 

as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente 

estabelecidas, 
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 a)  atua, apenas, em instituições públicas. 

 b)  não pode atuar em todas as áreas escolares, como, por exemplo, na área de 

alimentação. 

 c)  atua, apenas, no ensino fundamental. 

 d)  pode exercer, dentre outras, a atividade de higiene. 

 e)  atua a partir do ensino médio, ou seja, destina-se aos jovens a partir dos dez 

anos de idade. 

 

 

Questão 125: FCC - AJ TRE SP/TRE SP/Apoio Especializado/Análise de 

Sistemas/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Atenção: Para responder à questão, considere a Lei nº 13.146/2015 − Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. 

  

Os serviços de habilitação e de reabilitação profissional 

 a)  devem ocorrer, exclusivamente, em entidades de formação profissional. 

 b)  destinam-se a toda pessoa com deficiência, independentemente de sua 

característica específica. 

 c)  não têm por objetivo a conservação do trabalho, mas sim, sua obtenção. 

 d)  podem, apenas em situações excepcionais, ser oferecidos em ambientes 

inclusivos. 

 e)  devem ocorrer, de forma articulada nas redes públicas e privadas e, 

exclusivamente, na saúde e na Previdência Social. 

 

 

Questão 126: FCC - TJ TRE SP/TRE SP/Administrativa/Artes Gráficas/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Atenção: Para responder à questão, considere a Lei nº 13.146/2015 − Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. 
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Os produtos que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e 

à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à 

sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social, correspondem 

 a)  aos elementos de urbanização. 

 b)  às barreiras atitudinais. 

 c)  às adaptações razoáveis. 

 d)  ao mobiliário urbano ou rural. 

 e)  à tecnologia assistiva ou ajuda técnica. 

 

 

Questão 127: FCC - TJ TRE SP/TRE SP/Administrativa/Artes Gráficas/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Atenção: Para responder à questão, considere a Lei nº 13.146/2015 − Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. 

  

A avaliação da deficiência, quando necessária, 

 a)  não considerará fatores socioambientais. 

 b)  terá seus instrumentos criados pelo Poder Legislativo. 

 c)  não considerará fatores pessoais. 

 d)  será, excepcionalmente, realizada por equipe multiprofissional. 

 e)  será biopsicossocial. 

 

 

Questão 128: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Considerando o disposto na Lei n.º 13.146/2015 — Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (EPD) —, assinale a opção correta. 

 a) É assegurado à pessoa com deficiência o direito de votar e de ser votada, salvo 

na hipótese de curatela. 
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 b) O EPD revogou a Lei n.º 7.853/1989, que dispunha sobre o apoio às pessoas 

com deficiência. 

 c) A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, salvo a condição de 

adotante em processo de adoção. 

 d) Os planos e seguros privados de saúde podem cobrar valores diferenciados das 

pessoas com deficiência em razão da sua deficiência. 

 e) Com a edição do EPD a incapacidade absoluta prevista no Código Civil 

restringe-se aos menores de dezesseis anos de idade. 

 

 

Questão 129: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Com relação aos crimes, às infrações administrativas e às disposições finais e 

transitórias previstos no EPD, assinale a opção correta. 

 a) O sujeito passivo dos crimes previstos no EPD é sempre a pessoa com 

deficiência. 

 b) Para a consumação do crime de desviar bens da pessoa com deficiência, exige-

se o efetivo lucro do agente. 

 c) Admitem-se tanto a modalidade dolosa quanto a culposa no caso do delito de 

abandono da pessoa com deficiência, que é crime permanente. 

 d) Constitui crime a conduta de obstar o acesso da pessoa com deficiência a cargo 

ou emprego público, ainda que com base em critério restritivo e objetivo 

previamente definido em lei. 

 e) Na tipificação da conduta de praticar, induzir ou incitar discriminação de 

pessoa em razão da deficiência, é admitida a tentativa. 

 

 

 

Questão 130: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Apoio Especializado/Análise de 

Sistemas/2017 



 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Acerca do instituto da tomada de decisão apoiada, assinale a opção correta. 

 a) Não é possível ao juiz designar apoiadores em substituição àqueles indicados. 

 b) A curatela não pode substituir a tomada de decisão apoiada, ainda que ocorra 

planejamento pessoal do beneficiário nesse sentido. 

 c) O beneficiário desse instituto conserva sua capacidade de autodeterminação 

em relação aos atos da vida civil, salvo aqueles previstos no acordo de tomada de 

decisão apoiada. 

 d) Tal instituto é aplicável aos casos de pessoas com deficiência que se 

enquadrem no conceito de relativamente incapazes. 

 e) A decisão tomada por pessoa apoiada é válida contra terceiros, com restrições, 

ainda que não figure nos limites do acordo. 

 

 

Questão 131: CESPE - TJ (TRE PE)/TRE PE/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Considerando a legislação relativa à pessoa com deficiência, assinale a opção 

correta. 

 a) Pessoas com deficiência têm direito a planos de saúde específicos, que podem 

ter redução de cobertura em relação aos demais clientes, desde que haja redução 

proporcional do preço. 

 b) Os hotéis construídos antes da edição da Lei n.º 13.146/2015 têm o prazo de 

até dez anos para adotar todos os meios de acessibilidade estabelecidos na lei. 

 c) O princípio do desenho universal não é aplicável a serviços, mas apenas a 

produtos e ambientes. 

 d) A acessibilidade deve ser entendida não só como direito, mas também como 

princípio e garantia para o pleno exercício de demais direitos. 

 e) Havendo vagas decorrentes de ação afirmativa, a pessoa com deficiência 

deverá, necessariamente, concorrer pelas cotas. 
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Questão 132: CESPE - TJ (TRE PE)/TRE PE/Administrativa/"Sem 

Especialidade"/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

A respeito dos direitos das pessoas com deficiência e dos conceitos estabelecidos 

pela legislação de regência, assinale a opção correta. 

 a) A prioridade na aquisição de imóvel de programa habitacional público é 

deferida à pessoa com deficiência sempre que signifique melhora de moradia, sem 

limite de vezes. 

 b) O serventuário da justiça que, no exercício de suas funções, tomar 

conhecimento de violação aos direitos de pessoa com deficiência deve remeter 

peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. 

 c) O conceito de atendente pessoal abarca a prestação, por enfermeiro, de 

serviço de enfermagem a pessoas com deficiência. 

 d) As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência 

devem assegurar atendimento psicológico também a seus familiares. 

 e) A isenção do imposto de renda é um dos benefícios reservados à pessoa com 

deficiência, não se estendendo a seu acompanhante. 

 

 

Questão 133: VUNESP - AnaTC MPE SP/MPE SP/Arquiteto e Urbanista/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Quanto à realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa 

científica relacionados à pessoa com deficiência, a Lei nº 13.146/2015 estabelece 

que 

 a)  é indispensável o seu consentimento prévio, livre e esclarecido, podendo, no 

entanto, ser suprido em situação de curatela, na forma da lei. 

 b)  é dispensável o seu consentimento, desde que o objetivo a ser alcançado seja 

para o seu próprio bem-estar. 
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 c)  se exige o seu prévio e livre consentimento por escrito, não podendo ser 

suprido mesmo em situação de curatela. 

 d)  não se exigirá o seu consentimento pessoal, no caso de pesquisa científica, se 

os seus pais ou responsáveis legais assim se manifestarem em seu lugar. 

 e)  será exigido o seu prévio e livre consentimento apenas para a hipótese de 

pesquisa científica, podendo ser dispensado nos demais casos. 

 

 

Questão 134: VUNESP - AnaTC MPE SP/MPE SP/Arquiteto e Urbanista/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Fulana, pessoa com deficiência, foi atendida em hospital particular com vários 

hematomas em seu corpo, levando o agente de saúde a suspeitar que ela teria sido 

vítima de violência. Nessa situação, a Lei no 13.146/2015 estabelece que 

 a)  o agente de saúde deverá envidar todos os esforços para confirmar a violência 

sofrida pela pessoa com deficiência e, uma vez confirmada, deverá notificar 

compulsoriamente o Ministério da Saúde. 

 b)  o agente de saúde nada poderá fazer nesse caso, uma vez que se trata apenas 

de uma suspeita. 

 c)  deverá ser feita a notificação compulsória do fato suspeito à autoridade 

policial e ao Ministério Público, além dos Conselhos dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência. 

 d)  o hospital, por ser particular, não está obrigado a notificar as autoridades, uma 

vez que a notificação compulsória é imposta apenas aos hospitais públicos. 

 e)  o hospital deve, assim que teve conhecimento do fato, tomar o depoimento 

por escrito da vítima e notificar o juiz da Comarca para as devidas providências. 

 

 

Questão 135: VUNESP - AnaTC MPE SP/MPE SP/Arquiteto e Urbanista/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

De acordo com a Lei nº 13.146/2015, os hotéis, pousadas e similares devem ser 

construídos observando-se os princípios do desenho universal, além de adotar 
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todos os meios de acessibilidade, conforme legislação em vigor. Com relação aos 

estabelecimentos já existentes, os meios de acessibilidade 

 a)  devem ser garantidos na ordem de 20%, pelo menos, do total de seus 

dormitórios, garantidas, ao menos, duas unidades acessíveis. 

 b)  não serão obrigatórios, podendo ser adaptadas suas unidades em livre 

proporção. 

 c)  devem ser garantidos em, pelo menos, 10% de seus dormitórios, garantida, no 

mínimo, uma unidade acessível. 

 d)  devem ser garantidos na mesma proporção que os novos empreendimentos, 

devendo ser efetuadas as obras necessárias para atender às exigências da Lei. 

 e)  não são obrigatórios, devendo a lei de cada Estado da Federação oferecer 

vantagens e benefícios para que esses estabelecimentos possam oferecer a 

mesma acessibilidade. 

 

 

Questão 136: VUNESP - AnaTC MPE SP/MPE SP/Engenharia Civil/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Fulana, pessoa com deficiência, foi atendida em hospital particular com vários 

hematomas em seu corpo, levando o agente de saúde a suspeitar que ela teria sido 

vítima de violência. Nessa situação, a Lei nº 13.146/2015 estabelece que 

 a)  o agente de saúde deverá envidar todos os esforços para confirmar a violência 

sofrida pela pessoa com deficiência e, uma vez confirmada, deverá notificar 

compulsoriamente o Ministério da Saúde. 

 b)  o agente de saúde nada poderá fazer nesse caso, uma vez que se trata apenas 

de uma suspeita. 

 c)  deverá ser feita a notificação compulsória do fato suspeito à autoridade 

policial e ao Ministério Público, além dos Conselhos dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência. 

 d)  o hospital, por ser particular, não está obrigado a notificar as autoridades, uma 

vez que a notificação compulsória é imposta apenas aos hospitais públicos. 
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 e)  o hospital deve, assim que teve conhecimento do fato, tomar o depoimento 

por escrito da vítima e notificar o juiz da Comarca para as devidas providências. 

 

 

Questão 137: VUNESP - AnaTC MPE SP/MPE SP/Engenharia Civil/2016 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

De acordo com a Lei nº 13.146/2015, os hotéis, pousadas e similares devem ser 

construídos observando-se os princípios do desenho universal, além de adotar 

todos os meios de acessibilidade, conforme legislação em vigor. 

 

Com relação aos estabelecimentos já existentes, os meios de acessibilidade 

 a)  devem ser garantidos na ordem de 20%, pelo menos, do total de seus 

dormitórios, garantidas, ao menos, duas unidades acessíveis. 

 b)  não serão obrigatórios, podendo ser adaptadas suas unidades em livre 

proporção. 

 c)  devem ser garantidos em, pelo menos, 10% de seus dormitórios, garantida, no 

mínimo, uma unidade acessível. 

 d)  devem ser garantidos na mesma proporção que os novos empreendimentos, 

devendo ser efetuadas as obras necessárias para atender às exigências da Lei. 

 e)  não são obrigatórios, devendo a lei de cada Estado da Federação oferecer 

vantagens e benefícios para que esses estabelecimentos possam oferecer a 

mesma acessibilidade. 

 

 

Questão 138: CONSULPLAN - AJ TRF2/TRF 2/Judiciária/"Sem 

Especialidade"/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Analise as afirmativas a seguir. 

 

I. Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 
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mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. 

 

II. Pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tenha, por qualquer motivo, 

dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução 

efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, 

incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. 

 

III. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência é aquela com 

estruturas adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e 

individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e 

adultos com deficiência. 

 

Nos termos da Lei nº 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, está correto o que se afirma em 

 a)  I, II e III. 

 b)  I, apenas. 

 c)  II, apenas. 

 d)  III, apenas. 

 

 

Questão 139: Com. Exam. (MPDFT) - PJ (MPDFT)/MPDFT/2015 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

A recém-editada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência.), Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, entra em vigor 180 

dias após sua publicação, e opera importantes modificações no Código Civil 

Brasileiro. A respeito dessas modificações, assinale a única alternativa CORRETA: 

 a) Em relação ao regime das incapacidades, a alteração operada foi que as 

pessoas que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade deixaram de ser absolutamente incapazes e passaram a relativamente 

incapazes. 
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 b) Quanto à possibilidade de serem testemunhas, foi revogado o dispositivo 

relativo aos cegos e surdos, mantendo-se o relativo às pessoas que, por 

enfermidade ou retardamento mental, não tiverem discernimento para a prática 

dos atos da vida civil. 

 c) Sobre a nulidade do casamento contraído “pelo enfermo mental sem o 

necessário discernimento para os atos da vida civil”, essa nulidade, antes absoluta, 

foi tornada relativa. 

 d) Quanto à interdição, ficou estabelecido que o processo que define os termos 

da curatela pode ser promovido pela própria pessoa a ser curatelada. 

 e) Foi inserido novo instituto para suprir a capacidade das pessoas com 

deficiência, a tomada de decisão apoiada, pela qual o juiz elege duas pessoas 

idôneas para apoiar a tomada de decisão das pessoas com deficiência nos autos de 

processos judiciais. 

 

 

 

Questão 140: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

A legislação mais moderna se refere à pessoa que tem “impedimento de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”, como 

 a)  deficiente. 

 b)  pessoa com deficiência. 

 c)  pessoa portadora de deficiência. 

 d)  pessoa portadora de necessidades especiais. 

 e)  excepcional. 

 

 

Questão 141: FCC - AJ TRT24/TRT 24/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 
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De acordo com a legislação em vigor, qualquer atitude ou comportamento que 

dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de 

informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da 

informação, se amolda ao conceito de 

 a)  desenho universal. 

 b)  tecnologia impeditiva. 

 c)  barreira nas comunicações e na informação. 

 d)  ineficiência técnica. 

 e)  acessibilidade. 

 

 

Questão 142: FCC - TJ TRT24/TRT 24/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Em 2015 foi aprovada lei que prevê diversos direitos para pessoas que tenham 

“impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o 

qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. 

O enunciado se refere à 

 a)  Lei nº 10.048, que dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência. 

 b)  Lei nº 11.126, que dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual de 

ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia. 

 c)  Lei nº 10.098, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

 d)  Constituição da República Federativa do Brasil. 

 e)  Lei nº 13.146, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

 

 

Questão 143: VUNESP - PsiJ (TJ SP)/TJ SP/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 
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De acordo com a Lei no 13.146/2015 e Resolução no 230/2016, do Conselho 

Nacional de Justiça, os Tribunais e os serviços auxiliares do Poder Judiciário 

devem promover o amplo e irrestrito acesso de pessoas com deficiência às suas 

respectivas carreiras e dependências e o efetivo gozo dos serviços que prestam. 

Com essa finalidade, 

 a)  se o órgão, por sua liberalidade, determinar a diminuição da jornada de 

trabalho dos seus servidores, esse benefício não é extensivo ao servidor 

beneficiário de horário especial. 

 b)  constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação 

competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, devendo ser 

fornecidos recursos de tecnologia assistiva. 

 c)  como medida protetiva e em razão dos elevados custos para a promoção da 

acessibilidade do servidor em seu local de trabalho, a Administração poderá 

impor ao servidor com mobilidade comprometida o uso do sistema “home office”. 

 d)  servidor com horário especial, em função de ter cônjuge, filho ou dependente 

com deficiência, ainda que possa acumular banco de horas como os demais 

servidores, não poderá exercer cargo em comissão, em função de sua 

onerosidade. 

 e)  como forma protetiva, deve ser imposta à pessoa com deficiência a fruição de 

benefícios decorrentes de ação afirmativa, sob pena de responsabilidade por 

omissão. 

 

 

Questão 144: VUNESP - ASJ (TJ SP)/TJ SP/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

De acordo com a Lei no 13.146/2015, toda pessoa com deficiência tem direito a 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas e será protegida de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, 

opressão e tratamento desumano ou degradante. Conforme o artigo 5o 

(parágrafo único) da referida lei, para fins dessa proteção, são consideradas 
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especialmente vulneráveis as seguintes pessoas com deficiência: a criança, o 

adolescente, o idoso e 

 a)  os excluídos do mercado de trabalho. 

 b)  a mulher. 

 c)  suas famílias. 

 d)  aqueles em situação de rua. 

 e)  a população quilombola. 

 

 

Questão 145: VUNESP - Esc (TJ SP)/TJ SP/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Nos termos da Lei Federal nº 13.146/2015, a pessoa com deficiência 

 a)  está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa, a fim de 

que sejam construídos ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. 

 b)  e seu acompanhante ou atendente pessoal têm direito à prioridade na 

tramitação processual e nos procedimentos judiciais em que forem partes ou 

interessados. 

 c)  somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em 

casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior 

interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis. 

 d)  poderá ser obrigada a se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, 

tratamento ou institucionalização forçada, mediante prévia avaliação 

biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. 

 e)  em situação de curatela, não terá participação na obtenção de consentimento 

para a prática dos atos da vida civil, pois, em tal circunstância, não possui qualquer 

capacidade civil. 

 

 

Questão 146: Com. Exam. (MPE RS) - PJ (MPE RS)/MPE RS/2017 

Assunto: Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Quanto aos direitos da pessoa com deficiência, assinale a alternativa correta. 
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 a)  Terá direito ao auxílio-inclusão, nos termos da lei, a pessoa com deficiência 

moderada ou grave que receba o benefício da prestação continuada e que passe a 

exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social-RGPS. 

 b)  O Cadastro-Inclusão, criado pela Lei n. 13.146/2015, será administrado pelo 

Poder Executivo estadual, podendo esta administração, mediante convênio, ser 

delegada aos Municípios. 

 c)  Acompanhante, segundo o conceito trazido na Lei n. 13.146/2015, é a pessoa, 

membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta 

cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas 

atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com 

profissões legalmente estabelecidas. 

 d)  No caso de pessoa com deficiência em situação de institucionalização, ao 

nomear curador, o juiz deve dar preferência ao representante da entidade em que 

se encontra abrigada a pessoa. 

 e)  Na tomada de decisão apoiada, é vedado ao terceiro, com quem a pessoa 

apoiada mantenha relação negocial, postular que os apoiadores contra-assinem o 

contrato ou acordo, tendo em conta que este instituto não restringe a plena 

capacidade da pessoa com deficiência. 

 

 

Questão 147: CESPE - DP RO/DPE RO/2012 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 

Com base no que dispõe o Decreto n.º 3.298/1999, que trata do direito das 

pessoas portadoras de necessidades especiais, assinale a opção correta. 

 a) Para o preenchimento de cargos como pessoa portadora de deficiência, em 

empresa com cem ou mais empregados, não será considerada habilitada para o 

exercício do cargo pessoa portadora de deficiência que não tenha se submetido a 

processo de habilitação ou reabilitação, ainda que capacitada para o exercício da 

função. 
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 b) O período de capacitação para o trabalho vivenciado por pessoa portadora de 

deficiência em oficina protegida terapêutica, se superior a noventa dias, enseja 

vínculo empregatício. 

 c) Para o processo de reabilitação do portador de deficiência, qualquer que seja a 

natureza, o agente causal ou o grau de severidade da deficiência, está previsto o 

provimento de órteses, próteses, bolsas coletoras e orientação psicológica, mas 

não o de medicamentos, que não contribuem para minimizar a deficiência. 

 d) Os programas de educação superior devem incluir, em seus currículos, 

disciplinas relacionadas à pessoa portadora de deficiência. 

 e) A colocação competitiva, processo de contratação regular, de acordo com a 

legislação trabalhista e previdenciária, requer a adoção de procedimentos 

especiais para a inserção laboral de pessoa portadora de deficiência. 

 

 

Questão 148: CESPE - AFT/MTE/2013 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 

Com relação ao direito das pessoas com deficiência, julgue o seguinte item. 

  

De acordo com a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, a 

colocação competitiva e a promoção do trabalho por conta própria são 

modalidades de inserção laboral da pessoa com deficiência. 

 (       ) Certo 

(       )  Errado 

 

 

Questão 149: FCC - Med (CEF)/CEF/2013 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 

As normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade e definição 

das pessoas portadoras de deficiência estabelecem que as empresas se 
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enquadrem na lei de cotas e a utilizem como base para a contratação das pessoas 

com deficiência. Segundo tais normas, 

 a) o profissional com deficiência física poderá cumprir seus horários de forma 

diferenciada, compatível com as suas exigências físicas, entrando até 30 minutos 

mais tarde, pois sua deficiência pode acarretar dificuldade na mobilidade, fazendo 

com que ele demore mais tempo para chegar ao trabalho. 

 b) cada empregado da área deve estar sensibilizado sobre as questões referentes 

à deficiência e à diversidade de forma geral, e capacitado para receber uma 

pessoa com deficiência no local de trabalho. 

 c) para qualquer função os portadores de deficiência podem ser contratados, 

independentemente dos tipos de deficiência: física, visual, auditiva, mental ou 

múltipla. Não há contraindicação para a contratação da pessoa com deficiência 

para qualquer função a ser exercida. 

 d) se a acessibilidade não for integral para um cadeirante, mas o acesso com a 

ajuda de colegas de trabalho for possível, poderá ser contratado, pois estará 

assessorado, não necessitando de ajustes nas edificações. 

 e) os reabilitados profissionalmente, com certificado fornecido pela Previdência 

Social, podem fazer parte da cota de deficientes na empresa em que estavam 

trabalhando quando foram reabilitados. 

 

 

Questão 150: FCC - Med (CEF)/CEF/2013 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 

A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

compreende o conjunto de orientações normativas que objetiva assegurar o 

pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de 

deficiência, considerando a obrigatoriedade da inclusão de Pessoas com 

Deficiência pelo sistema de cotas. São caracterizáveis como portadores de 

deficiência os que possuem deficiência 
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 a) auditiva bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por 

audiograma nas frequências de 3000 Hz, 4000 Hz e 6000 Hz. 

 b) mental, funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

início da manifestação em qualquer idade, contanto que comprovado por laudo de 

psiquiatra. 

 c) auditiva unilateral ou bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida 

por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. 

 d) física, caracterizada pela alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física 

de acordo com formas estabelecidas. 

 e) visual − cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor do 0,05 no melhor 

olho, ou baixa visão na qual a acuidade visual seja entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, 

sem correção ótica. 

 

 

Questão 151: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Apoio Especializado/Medicina do 

Trabalho/2014 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 

Atenção: Para responder à questão de número, considere o que propõe cada uma 

delas e assinale: 

 

Em relação às pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (PNE), considere 

 

I. Deficiência física é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando- 

se sob forma, entre outras, de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 

tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 

deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que 

não produzem dificuldades para o desempenho de funções. 
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II. Deficiente auditivo é o portador de perda bilateral, parcial ou total, de quarenta 

e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 

1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz ou de perda unilateral, parcial ou total, de 

cinquenta decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 250 

Hz, 500 Hz, 1.000 Hz e 2.000 Hz. 

 

III. Deficiente mental é o funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas 

ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado 

pessoal, habilidades sociais, utilização de recursos da comunidade, saúde ou 

segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. 

  

 a)  está correto o que se afirma em I e III, apenas. 

 b)  está correto o que se afirma em I e II, apenas. 

 c)  está correto o que se afirma em II e III, apenas. 

 d)  está correto o que se afirma em II, apenas. 

 e)  está correto o que se afirma em I, II e III. 

 

 

Questão 152: Instituto AOCP - Ana Tec (MPE BA)/MPE 

BA/Jurídico/Direito/2014 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. De acordo 

com o Decreto Federal 3298/99, a pessoa portadora de deficiência participará de 

concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne: 

 

I. ao conteúdo das provas. 

 

II. à avaliação e aos critérios de aprovação. 
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III. ao horário e ao local de aplicação das provas. 

  

IV. à nota mínima diferenciada dos demais candidatos. 

 

 a)  Apenas I e II. 

 b)  Apenas I, II e III. 

 c)  Apenas III e IV. 

 d)  Apenas II e III. 

 e)  I, II, III e IV. 

 

 

Questão 153: CESGRANRIO - MT (BB)/BB/2014 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 

O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (Conade), 

nos termos do Decreto Federal no 3.298/1999, é vinculado ao Ministério da(os) 

 a)  Saúde 

 b)  Justiça 

 c)  Previdência Social 

 d)  Assistência Social 

 e)  Direitos Humanos 

 

 

Questão 154: CESPE - PJ (MPE SE)/MPE SE/2010 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 

Os princípios que norteiam a Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência incluem 

 a) o desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a 

assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto 
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socioeconômico e cultural, bem como o estabelecimento de mecanismos e 

instrumentos legais e operacionais que assegurem às pessoas portadoras de 

deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos que, decorrentes da CF e das 

leis, lhes propiciem bem-estar pessoal, social e econômico. 

 b) o respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade 

de oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são 

assegurados, sem privilégios ou paternalismos, bem como o acesso garantido aos 

programas de eugenia, esterilização e seleção genética dos embriões sadios. 

 c) o acesso à reprodução assistida e ao aborto terapêutico realizado pelo SUS em 

caso de comprovada anomalia fetal. 

 d) o estabelecimento de instrumentos e técnicas operacionais que assegurem às 

pessoas portadoras de deficiência a reabilitação neurológica por meio do acesso 

ao transplante de célulastronco embrionárias. 

 e) a implementação de zonas urbanas de uso residencial alternativo voltadas 

exclusivamente para as pessoas portadoras de deficiência. 

 

 

Questão 155: FAURGS - Ass Soc (TJ RS)/TJ RS/Classe R/2012 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 

O Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (atualmente 

nomeada de Pessoa com Deficiência), estabelece que a empresa com ______________ 

ou mais empregados está obrigada a preencher de dois a cinco por cento de seus 

cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com pessoa 

portadora de deficiência habilitada. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima. 

 a)  quinze 

 b)  vinte e cinco 

 c)  cinquenta 
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 d)  cem 

 e)  cento e cinquenta 

 

 

Questão 156: FCC - Enf Trab (METRO SP)/METRO SP/2014 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 

A legislação estabeleceu a obrigatoriedade de empresas preencherem uma 

parcela de seus cargos com pessoas reabilitadas ou portadoras de deficiência, 

habilitadas. A reserva legal de cargos refere-se 

 a)  à deficiência, como redução efetiva e acentuada da capacidade de integração 

social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos 

especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir 

informações necessárias ao seu bem-estar e ao desempenho de função ou 

atividade a ser exercida. 

 b)  ao preenchimento dos cargos, na proporção 1 a 10%, conforme o número de 

empregados. 

 c)  à inclusão de pessoas com visão monocular, surdez em um ouvido, com 

deficiência mental leve, ou deficiência física que não implique impossibilidade de 

execução normal das atividades do corpo. 

 d)  às empresas com 100 ou mais empregados. 

 e)  à incapacidade, como perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho 

de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. 

  

 

 

Questão 157: FCC - AJ TRT3/TRT 3/Apoio Especializado/Serviço Social/2015 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 
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O Decreto-Lei nº 3.298/1999, regulamenta a Lei nº 7.853/1989, que dispõe sobre 

a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. O 

Capítulo VII Da Equiparação de Oportunidades, determina que a proporção para 

contratação de pessoa portadora de deficiência reabilitada pela Previdência 

Social, em empresas, 

 a) com até trezentos empregados, deve ser de um por cento. 

 b) que possuem entre setecentos e mil empregados, deve ser de cinco por cento. 

 c) que possuem entre cem e quinhentos empregados, deve ser de três por cento. 

 d) com até duzentos empregados, deve ser de dois por cento. 

 e) com até duzentos empregados, deve ser de três por cento. 

 

 

Questão 158: FCC - Psic (DPE RR)/DPE RR/2015 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 

O Decreto nº 3.298/1999 aponta que a Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência, inclusive a deficiência mental, compreende o 

conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar o pleno exercício 

dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência, que 

devem receber 

 a)  igualdade de oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos 

que lhes são assegurados. 

 b)  atenção particularizada, mediada por instituição de assistência social de 

orientação paternalista, asse gurando-lhes benefícios. 

 c)  medidas pseudoeducativas privilegiadas que gerem adaptação social e 

inserção adequada na sociedade. 

 d)  contribuições financeiras quando confirmada inclusão social do grupo 

primário de pertencimento vulnerável. 

 e)  cuidados médicos e psicológicos com distinção de classe social, garantindo-

lhes emprego futuro. 
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Questão 159: COPERVE-UFSC - Med (UFSC)/UFSC/Medicina do Trabalho/2015 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 

Sobre as disposições constantes no Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 

1999, que considera pessoa portadora de deficiência aquela que se enquadra em 

determinadas categorias, indique se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou 

falsas (F). 

 

( ) Deficiência visual, sendo cegueira quando a acuidade visual é igual ou menor 

que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 

 

( ) Deficiência auditiva: perda bilateral parcial ou total de 41dB ou mais, aferida 

por audiograma em qualquer frequência. 

 

( ) Deficiência visual, sendo baixa visão quando a acuidade visual se situa entre 0,3 

e 0,05 no melhor olho, sem correção óptica. 

 

( ) Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais seguimentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física e apresentando-

se sob as formas de plegias e paresias, ostomia, amputação ou ausência de 

membros, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto deformidades estéticas e aquelas que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 a) V – V – V – V 

 b) V – F – V – V 

 c) F – F – V – F 

 d) V – F – F – V 

 e) F – V – F – F 
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Questão 160: Com. Exam. (MPE RS) - PJ (MPE RS)/MPE RS/2012 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 

A legislação pátria tem buscado compensar juridicamente a desigualdade de fato 

enfrentada por aqueles que possuem deficiência, igualando-os em oportunidades 

às demais pessoas. A concretização do verdadeiro sentido de isonomia, 

constitucionalmente assegurada, mostra-se particularmente relevante no que se 

refere à disciplina dos concursos públicos. 

  

A propósito deste tema, considere as afirmações abaixo. 

  

I - A pessoa com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no 

Decreto nº 3.298/99, participará de concurso em igualdade de condições com os 

demais candidatos no que se refere ao conteúdo e ao horário e local de aplicação 

das provas. 

  

II - É assegurado à pessoa com deficiência o direito de inscrição em concurso 

público para provimento de cargo, sendo que a aferição da compatibilidade da 

deficiência com as atribuições do cargo pretendido ocorre até a conclusão do 

certame, o que se extrai do Decreto nº 3.298/99. 

  

III - A pessoa com deficiência, resguardadas a condições especiais previstas no 

Decreto nº 3.298/99, participará de concurso em igualdade de condições com os 

demais candidatos no que diz respeito à avaliação e aos critérios de aprovação, 

bem como à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

  

Quais estão corretas? 

 a)  Apenas I. 

 b)  Apenas II. 
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 c)  Apenas III. 

 d)  Apenas I e III. 

 e)  Apenas II e III. 

 

 

Questão 161: Com. Exam. (MPE RS) - PJ (MPE RS)/MPE RS/2014 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 

O ordenamento jurídico pátrio tem buscado compensar juridicamente a 

desigualdade de fato enfrentada por aqueles que possuem deficiência, 

assegurando-lhes acesso à saúde, à educação, à habilitação ou reabilitação 

profissional, ao trabalho, à cultura, ao desporto, ao turismo e ao lazer. As 

principais regras sobre a política nacional de integração da pessoa com deficiência 

foram estabelecidas pela Lei n.º 7.853/89 e seu regulamento. Nesse contexto, o 

Decreto n.º 3.298/99 arrola elementos que permitem compensar determinadas 

limitações, visando à assistência integral à saúde e reabilitação da pessoa com 

deficiência, complementando o atendimento e aumentando as possibilidades de 

independência e inclusão social. 

  

A esse respeito, considere os itens abaixo. 

  

1 - próteses auditivas, visuais e físicas, órteses que favoreçam a adequação 

funcional e bolsas coletoras para os portadores de ostomia 

  

2 - equipamentos, maquinarias e utensílios de trabalho especialmente 

desenhados ou adaptados para uso por pessoa portadora de deficiência 

  

3 - elementos especiais para facilitar a comunicação, a informação e a sinalização 

para pessoa portadora de deficiência 

  



 
 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

De acordo com o Decreto n.º 3.298/99, quais desses itens são considerados 

ajudas técnicas? 

 a)  Apenas 1. 

 b)  Apenas 2. 

 c)  Apenas 3. 

 d)  Apenas 1 e 2. 

 e)  1, 2 e 3. 

 

 

Questão 162: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 

Alunos de um curso de Direito participaram de um evento organizado pelo 

Governo do Estado do Amazonas sobre os direitos das pessoas com deficiência. A 

primeira discussão tratou dos seguintes temas relacionados à Política Nacional 

para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência: 

 

I. O desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a 

assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto 

socioeconômico e cultural. 

 

II. A adoção de estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e 

privados, bem assim com organismos internacionais e estrangeiros para a 

implantação da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência. 

 

III. O desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento das 

necessidades especiais da pessoa portadora 

de deficiência. 
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IV. O fomento da tecnologia de bioengenharia voltada para a pessoa portadora de 

deficiência, bem como a facilitação da importação de equipamentos. 

 

V. A fiscalização do cumprimento da legislação pertinente à pessoa portadora de 

deficiência. 

 

Para a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e 

nos termos do Decreto nº 3.298/1999, esses temas são conceituados, 

respectivamente, como: 

 a)  instrumento, princípio, diretriz, objetivo e instrumento. 

 b)  princípio, diretriz, objetivo, instrumento e instrumento. 

 c)  princípio, princípio, diretriz, instrumento e objetivo. 

 d)  diretriz, princípio, instrumento, princípio e objetivo. 

 e)  objetivo, princípio, princípio, diretriz e diretriz. 

 

 

Questão 163: FCC - TJ TRT11/TRT 11/Administrativa/2017 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 

O Decreto nº 3.298/1999, que regulamenta normas relativas à Política Nacional 

para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, no que se refere ao acesso 

ao trabalho, estabelece que 

 a)  a inserção da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho ou sua 

incorporação ao sistema produtivo através de regime especial de trabalho 

protegido não pode ser feita através da contratação das cooperativas sociais. 

 b)  as entidades beneficentes de assistência social, na forma da lei, poderão 

intermediar a colocação competitiva. 

 c)  a oficina protegida de produção é caracterizada pela relação de dependência 

com entidade pública ou beneficente de assistência social. 

 d)  a inserção laboral da pessoa portadora de deficiência por meio do processo de 

contratação regular, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, que 
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independe da adoção de procedimentos especiais para sua concretização, não 

sendo excluída a possibilidade de utilização de apoios especiais, é denominada 

colocação seletiva. 

 e)  a inserção laboral da pessoa portadora de deficiência não pode ser feita por 

meio de promoção do trabalho por conta própria. 

 

 

Questão 164: FCC - TJ TRT11/TRT 11/Apoio Especializado/Tecnologia da 

Informação/2017 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 

Considere os itens abaixo. 

 

I. Zelar pela efetiva implantação da Política Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência. 

 

II. Acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas setoriais de 

educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, 

desporto, lazer, política urbana e outras relativas à pessoa portadora de 

deficiência. 

 

III. Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de defesa dos 

direitos da pessoa portadora de deficiência. 

 

Nos termos do Decreto no 3.298/1999, essas ações são de competência do 

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência – CONADE, 

órgão vinculado ao 

 a)  Ministério da Justiça. 

 b)  Ministério da Integração Social. 

 c)  Congresso Nacional. 

 d)  Supremo Tribunal Federal. 
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 e)  Conselho Nacional de Justiça. 

 

 

Questão 165: CESPE - MGE (SEDF)/SEDF/2017 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 

A respeito da educação infantil oferecida a alunos com e sem deficiência, julgue o 

item subsequente. 

  

A educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se na educação infantil, a 

partir de zero ano. 

 Certo 

 Errado 

 

 

Questão 166: CESPE - MGE (SEDF)/SEDF/2017 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 

A respeito da educação infantil oferecida a alunos com e sem deficiência, julgue o 

item subsequente. 

  

Segundo o Decreto n.º 3.298/1999, para que uma criança seja reconhecida como 

deficiente mental — atualmente, deficiente intelectual —, é necessário que ela 

apresente funcionamento intelectual inferior à média, com manifestação antes 

dos dezoito anos de idade, e limitação em pelo menos duas das seguintes áreas de 

habilidades adaptativas: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, 

utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades 

acadêmicas, lazer e trabalho. 

(       )  Certo 

(       )  Errado 
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Questão 167: CONSULPLAN - AJ TRF2/TRF 2/Apoio Especializado/Medicina 

Psiquiatria/2017 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 

Segundo a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, nos termos do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 

assinale a alternativa correta. 

 a)  A empresa com mais de mil empregados está obrigada a preencher 2% de seus 

cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com pessoa 

portadora de deficiência habilitada. 

 b)  Compete ao Ministério da Saúde estabelecer sistemática de fiscalização, 

avaliação e controle das empresas, bem como instituir procedimentos e 

formulários que propiciem estatísticas sobre o número de empregados 

portadores de deficiência e de vagas preenchidas. 

 c)  O CONADE – Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de 

Deficiência – será constituído, paritariamente, por representantes de instituições 

governamentais e da sociedade civil, sendo a sua composição e o seu 

funcionamento disciplinados em ato do Ministro de Estado da Justiça. 

 d)  Os editais de concursos públicos deverão conter o número de vagas 

existentes, bem como o total correspondente à reserva destinada à pessoa 

portadora de deficiência; caso a aplicação do percentual resulte em número 

fracionado, este deverá ser arredondado para o número inteiro inferior 

correspondente. 

 

 

Questão 168: CONSULPLAN - AJ TRF2/TRF 2/Apoio Especializado/Serviço 

Social/2017 

Assunto: Decreto nº 3298/1999 - Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência 
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Conforme o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, constituem 

modalidades de inserção laboral da pessoa portadora de deficiência, EXCETO: 

 a)  Colocação seletiva: processo de contratação regular, nos termos da legislação 

trabalhista e previdenciária, que depende da adoção de procedimentos e apoio 

especiais para a sua concretização. 

 b)  Promoção do trabalho por conta própria: processo de fomento da ação de uma 

ou mais pessoas, mediante trabalho autônomo, cooperativado, ou em regime de 

economia familiar, com vista à emancipação econômica e pessoal. 

 c)  Colocação competitiva: processo de contratação regular, nos termos da 

legislação trabalhista e previdenciária, que independe da adoção de 

procedimentos especiais para sua concretização, não sendo excluída a 

possibilidade de utilização de apoios especiais. 

 d)  Colocação em igualdade de condições: assegura à pessoa portadora de 

deficiência o direito de se inscrever em concurso público, em igualdade de 

condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições 

sejam compatíveis com a deficiência de que é portador. 

 

 

Questão 169: VUNESP - AnaP MPE SP/MPE SP/Assistente Jurídico/2010 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 

Os itens abaixo descrevem conceitos trazidos na Lei n.º 10.098/2000, que 

estabelece critérios básicos para promoção da acessibilidade dos portadores de 

necessidades especiais. Analise o conteúdo das expressões referidas e assinale a 

alternativa que traz o nome de cada conceito descrito na referida lei, 

respectivamente. 

 

I. Qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o 

recebimento de mensagens por intermédio dos meios de comunicação. 

 

II. Qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou possibilite o acesso e o 

uso de meio físico. 
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III. Qualquer componente das obras de urbanização, tais como os referentes a 

pavimentação, saneamento, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, 

abastecimento e distribuição de água, paisagismo. 

 a) I. Elemento de urbanização; II. Ajuda técnica ; III. Acessibilidade. 

 b) I. Barreiras nas comunicações; II. Ajuda técnica; III. Elemento de urbanização. 

 c) I. Barreiras arquitetônicas urbanísticas; II. Elemento de urbanização; III. Ajuda 

técnica. 

 d) I. Ajuda técnica; II. Barreiras nas edificações; III. Elemento de urbanização. 

 e) I. Barreiras nas comunicações; II. Acessibilidade; III. Ajuda técnica. 

 

 

Questão 170: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2011 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 

A Lei no 10.098/2000 define que entrave ou obstáculo, que dificulte ou 

impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos 

meios ou sistemas de comunicação, é: 

 a) barreira na comunicação. 

 b) elemento da urbanização. 

 c) barreira sensorial. 

 d) limitação na acessibilidade. 

 e) mobilidade reduzida. 

 

 

Questão 171: FCC - Esc BB/BB/"Sem Área"/2010 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 

Nos termos da Lei no 10.098/2000, a possibilidade e condição de alcance para 

utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos 

urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, 

por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida denomina-se 

 a) barreira visual. 
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 b) acessibilidade. 

 c) equipamento de mobilidade. 

 d) urbanização. 

 e) sinalização urbana. 

 

 

Questão 172: VUNESP - Proc (Pref. Poá)/Pref Poá/2014 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 

Nos termos da Lei n.º 10.098/00, são consideradas barreiras qualquer entrave ou 

obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento e a circulação 

com segurança das pessoas. Das diversas modalidades de barreiras, é correta a 

seguinte afirmação: 

 a) São consideradas barreiras arquitetônicas urbanísticas as existentes nas vias 

públicas e nos espaços de uso público. 

 b) São consideradas barreiras arquitetônicas na edificação as existentes no 

exterior dos edifícios públicos e privados. 

 c) São consideradas barreiras arquitetônicas nos transportes os obstáculos nas 

vias públicas que impedem ou dificultam a locomoção de pessoas portadoras de 

deficiência. 

 d) São consideradas barreiras de transposição as existentes no interior dos 

edifícios públicos e privados. 

 e) São consideradas barreiras de comunicação somente os entraves que 

impossibilitem o recebimento de mensagens por intermédio dos meios de 

comunicação de massa. 

 

 

Questão 173: FGV - OAB UNI NAC/OAB/VIII Exame/2012 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos idealizou a figura do “ser humano 

livre”, caso fossem atendidos os elementos que criassem condições que 

permitissem que os indivíduos usufruíssem de direitos econômicos, sociais e 
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culturais, além dos civis e políticos. No Brasil, a Lei n. 10.098/2003 criou 

mecanismos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

  

A respeito de tais disposições legais, as afirmativas a seguir estão corretas, à 

exceção de uma. Assinale‐a. 

 a) A pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida é aquela que 

em caráter permanentemente, não temporário, tenha limitada sua capacidade de 

relacionar-se com o meio e de utilizá‐lo. 

 b) O Programa Nacional de Acessibilidade dispõe de dotação orçamentária 

específica a fim de tratar de medidas de acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 c) O Programa Nacional de Acessibilidade foi instituído no âmbito da Secretaria 

de Estado de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. 

 d) Os edifícios de uso público, em que seja obrigatória a instalação de elevadores, 

devem atender ao requisito de percurso acessível que una a edificação à via 

pública, exigindo‐se o mesmo de edifícios de uso privado. 

 

 

Questão 174: CESPE - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área XXI/Consultor 

Legislativo/2014 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 

Com base na legislação que regula os direitos da pessoa com deficiência, julgue o 

próximo item. 

  

A construção de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deve 

garantir condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, não se estendendo tal obrigatoriedade à ampliação ou 

reforma de edificações antigas. 

 

 (       ) Certo 
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 (       ) Errado 

 

 

Questão 175: FCC - ACE (TCM-GO)/TCM-GO/Engenharia/2015 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 

A Lei no 10.098/2000 estabelece para a construção, ampliação ou reforma em 

edifícios públicos que deverão ser observados os requisitos de acessibilidade. 

NÃO é um requisito estabelecido: 

 a)  vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente 

sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com 

dificuldade de locomoção permanente. 

 b)  pelo menos dois acessos ao interior da edificação, que deverão estar livres de 

barreiras arquitetônicas que dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 c)  pelo menos um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e 

acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 d)  locais de espetáculos, conferências e aulas deverão dispor de espaços 

reservados para pessoas que utilizam cadeira de rodas. 

 e)  locais de espetáculos, conferências e aulas deverão dispor de lugares 

específicos para pessoas com deficiência auditiva e visual, inclusive para seu 

acompanhante. 

 

 

Questão 176: VUNESP - Asse Jur (Caieiras)/CM Caieiras/2015 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 

De acordo com a Lei no 10.098/2000, que trata da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, assinale a alternativa 

correta. 

 a)  A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados 

destinados ao uso coletivo poderão ser executadas de modo que sejam ou se 
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tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

 b)  O planejamento e a urbanização das vias púbicas, dos parques e dos demais 

espaços de uso público poderão ser concebidos e executados de forma a torná-los 

acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 c)  É definido como barreiras qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça 

o acesso, a liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas. 

 d)  Define-se pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida 

somente a que permanentemente tem limitada sua capacidade de relacionar-se 

com o meio e de utilizá-lo. 

 e)  Define-se mobiliário urbano qualquer elemento que facilite a autonomia 

pessoal ou possibilite o acesso e o uso de meio físico. 

 

 

Questão 177: FCC - ACE (TCE-CE)/TCE-CE/Controle Externo/Auditoria de 

Obras Públicas/2015 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 

Segundo a Lei nº 10.098/2000, em todas as áreas de estacionamento de veículos, 

localizadas em vias ou em espaços públicos, deverão ser reservadas vagas 

próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para 

veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de 

locomoção. As vagas deverão ser em número equivalente a X por cento do total, 

garantida, no mínimo, Y vaga(s), devidamente sinalizada(s) e com as 

especificações técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas 

vigentes. 

 

Os valores de X e Y correspondem, respectivamente, a 

 a)  1 e 2. 

 b)  2 e 1. 

 c)  5 e 2. 

 d)  10 e 3. 
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 e)  20 e 2. 

 

 

Questão 178: FCC - ACI (CGM São Luís)/Pref SL/Engenharia Civil/2015 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 

Segundo a Lei nº 10.098/2000, os banheiros de uso público existentes ou a 

construir em parques, praças, jardins e espaços livres públicos deverão atender às 

especificações das normas técnicas da ABNT, ser acessíveis e dispor, pelo menos, 

de 

 a) três sanitários e um lavatório que atendam às especificações das normas 

técnicas da ABNT. 

 b) dois sanitários e dois lavatórios que atendam às especificações das normas 

técnicas da ABNT. 

 c) três sanitários e três lavatórios que atendam às especificações das normas 

técnicas da ABNT. 

 d) um sanitário e um lavatório que atendam às especificações das normas 

técnicas da ABNT. 

 e) quatro sanitários e dois lavatórios que atendam às especificações das normas 

técnicas da ABNT. 

 

 

Questão 179: CS UFG - Trad (IF GOIANO)/IF GOIANO/2014 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 

A Lei Federal n. 10.098/2000, referente à acessibilidade nos sistemas de 

comunicação e sinalização, prevê no capítulo VII que 

 a) o poder jurídico implementará a formação de profissionais intérpretes de 

escrita em braile, linguagem de sinais e de guias intérpretes, para facilitar 

qualquer tipo de comunicação indireta com pessoas portadoras de deficiência 

sensorial e visual. 

 b) o Poder Legislativo promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e 

estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os 
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sistemas de comunicação e oralização às pessoas portadoras de deficiência 

sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso 

à informação. 

 c) os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão plano de 

medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais ou outra 

subtitulação, para garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras 

de deficiência auditiva, na forma e no prazo previstos em regulamento. 

 d) os sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação ou quaisquer outros 

elementos verticais de sinalização, que devam ser instalados em locais ou espaço 

de acesso para os deficientes auditivos e cegos, deverão ser dispostos de forma 

perpendicular, de modo que possam ser utilizados com a máxima comodidade. 

 

 

Questão 180: VUNESP - Proc Jur (Suzano)/Pref Suzano/2015 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 

Imagine que André é paraplégico e encontra uma imensa dificuldade em transitar 

pelos bairros de sua cidade, tendo em vista que as calçadas estão repletas de 

degraus muito altos que o impossibilitam de usar tal espaço de forma segura. 

Sabe-se que a Lei nº 10.098/00 é instrumento normativo que estabelece normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Assim, no caso em tela, 

André está diante de uma barreira 

 a)  na edificação. 

 b)  de transporte. 

 c)  arquitetônica urbanística. 

 d)  de comunicação. 

 e)  de fruição de bens particulares. 

 

 

Questão 181: VUNESP - Adv(CM Itatiba)/CM Itatiba/2015 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 
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Assinale a alternativa que está de acordo com a Lei da Acessibilidade dos 

Portadores de Deficiência (Lei nº 10.098/2000). 

 a)  Os parques de diversões, públicos e privados, devem adaptar, no mínimo, 10% 

(dez por cento) de cada brinquedo e equipamento e identificá-lo para possibilitar 

sua utilização por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, tanto 

quanto tecnicamente possível. 

 b)  Os banheiros de uso público existentes ou a construir em parques, praças, 

jardins e espaços livres públicos deverão ser acessíveis e dispor, pelo menos, de 

um sanitário e um lavatório que atendam às especificações das normas técnicas 

da ABNT. 

 c)  Em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em vias ou em 

espaços públicos, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de 

circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem 

pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção e deverão ser 

em número equivalente a cinco por cento do total. 

 d)  Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar 

equipados apenas com mecanismo que emita sinal sonoro suave, que sirva de guia 

ou orientação para a travessia de pessoas portadoras de deficiência visual, se a 

intensidade do fluxo de veículos e a periculosidade da via assim determinarem. 

 e)  São consideradas, pela lei, barreiras arquitetônicas urbanísticas as existentes 

no interior dos edifícios públicos e privados.  

 

 

Questão 182: CESPE - Trad Int (FUB)/FUB/2013 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 

A respeito da Lei n.º 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com algum tipo de 

deficiência, julgue o item seguinte. 
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A acessibilidade é compreendida como possibilidade e condição de alcance a 

espaços, mobiliários, equipamentos, edificações, transportes, sistemas e meios de 

comunicação pelas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

 (       ) Certo 

 (       )  Errado 

 

 

Questão 183: CESPE - Trad Int (FUB)/FUB/2013 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 

A respeito da Lei n.º 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com algum tipo de 

deficiência, julgue o item seguinte. 

  

No que se refere à comunicação, a lei em apreço destaca que entraves ou 

obstáculos que dificultem ou impossibilitem a expressão ou o recebimento de 

mensagens por intermédio dos meios ou sistemas de comunicação não devem 

constituir foco da ação de acessibilidade, a menos que se configurem no espaço 

escolar. 

 (       ) Certo 

 (       )  Errado 

 

 

Questão 184: CESPE - Trad Int (FUB)/FUB/2013 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 

A respeito da Lei n.º 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com algum tipo de 

deficiência, julgue o item seguinte. 

  

A lei em tela defende a promoção da formação de profissionais da área de 

interpretação em LIBRAS como garantia de direito de acesso das pessoas surdas 
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ou com deficiência auditiva à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, 

ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer. 

 (       ) Certo 

 (       )  Errado 

 

 

Questão 185: IBFC - Pesq TIAE/INEP/Área I/2012 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 

A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece as normas gerais e os 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, prevê a supressão de barreiras e de 

obstáculos 

  

I. nas vias e nos espaços públicos. 

  

II. no mobiliário urbano. 

  

III. na construção e na reforma de edifícios. 

  

IV. nos meios de transporte e de comunicação. 

  

Assinale a alternativa correta. 

 a)  É verdadeiro apenas o que se afirma em I e II. 

 b)  É verdadeiro apenas o que se afirma em I, II e III. 

 c)  É verdadeiro apenas o que se afirma em II, III e IV. 

 d)  É verdadeiro o que se afirma em I, II, III e IV. 

 e)  É verdadeiro apenas o que se afirma em I. 

 

 

Questão 186: FCC - Ag (ALMS)/ALMS/Polícia Legislativa/2016 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 
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Sobre a Lei nº 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para 

a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e dá outras providências, é INCORRETO afirmar: 

 a)  Os parques de diversões, públicos e privados, devem adaptar, no mínimo, vinte 

por cento de cada brinquedo e equipamento e identificá-lo para possibilitar sua 

utilização por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, tanto quanto 

tecnicamente possível. 

 b)  A instalação de qualquer mobiliário urbano em área de circulação comum para 

pedestre que ofereça risco de acidente à pessoa com deficiência deverá ser 

indicada mediante sinalização tátil de alerta no piso, de acordo com as normas 

técnicas pertinentes. 

 c)  Os semáforos para pedestres instalados em vias públicas de grande circulação, 

ou que deem acesso aos serviços de reabilitação, devem obrigatoriamente estar 

equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave para orientação do 

pedestre. 

 d)  Os centros comerciais e os estabelecimentos congêneres devem fornecer 

carros e cadeiras de rodas, motorizados ou não, para o atendimento da pessoa 

com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 e)  A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados 

destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se 

tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

 

 

Questão 187: VUNESP - PEB II (Rio Claro)/Pref R Claro/Educação Especial/2016 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 

Assinale a alternativa que apresenta somente itens de acessibilidade nos sistemas 

de comunicação e sinalização previstos no artigo 18 da Lei nº 10.098/2000. 

 a)  Braile, soroban e cães-guias. 

 b)  Cães-guias, guias-intérpretes e braile. 

 c)  Tradutores, cães-guias e linguagem de sinais. 
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 d)  Soroban, guias-intérpretes e tradutores. 

 e)  Braile, linguagem de sinais e guias-intérpretes. 

 

 

 

Questão 188: FAURGS - AJ (TJ RS)/TJ RS/Apoio Especializado/Engenharia 

Civil/2014 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 

Em relação à Lei n.º 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas 

gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, considere as afirmações 

abaixo. 

 

I - Em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em vias ou em 

espaços públicos, deverão ser reservadas um mínimo de 20% das vagas para 

veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência ou com dificuldade 

de locomoção. Tais vagas deverão estar localizadas próximas aos acessos de 

circulação de pedestres e devidamente sinalizadas. 

 

II - Em relação a pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 

os edifícios públicos ou de uso coletivo deverão contar com vagas reservadas 

próximas aos acessos de circulação de pedestres em áreas externas ou internas 

destinadas a garagens ou estacionamentos de uso público; deverão contar com 

pelo menos um acesso ao interior da edificação livre de barreiras arquitetônicas 

ou obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade; deverão contar com 

pelo menos um itinerário que cumpra os requisitos de acessibilidade e que 

comunique todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior. 

 

III - Os edifícios públicos ou de uso coletivo deverão contar com, pelo menos, um 

banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira 
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que possam ser utilizados por pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 

 

Quais estão corretas? 

 a)  Apenas I. 

 b)  Apenas II. 

 c)  Apenas III. 

 d)  Apenas I e II. 

 e)  Apenas II e III. 

 

 

Questão 189: FCC - TJ TRT24/TRT 24/Administrativa/Segurança/2017 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 

Um idoso está acompanhado por uma gestante. Esse idoso apresenta dificuldade 

de movimentação permanente, gerando redução efetiva da mobilidade, da 

flexibilidade, e da coordenação motora. Nos termos da Lei nº 10.098/2000 e 

respectivas atualizações, a condição desse idoso é definida como uma pessoa 

 a)  debilitada. 

 b)  com deficiência. 

 c)  incapacitada. 

 d)  deficitária. 

 e)  com mobilidade reduzida. 

 

 

Questão 190: VUNESP - Pro Jur (P Ferreira)/Pref P Ferreira/2017 

Assunto: Lei nº 10.098/2000 - Acessibilidade dos Portadores de Deficiência 

Dentre os direitos que possui uma pessoa com necessidades especiais, é certo 

afirmar que 

 a)  os banheiros de uso público existentes ou a construir em parques, praças, 

jardins e espaços livres públicos e privados deverão ser acessíveis e dispor, pelo 
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menos, de dois sanitários e um lavatório que atendam às especificações das 

normas técnicas da ABNT. 

 b)  a instalação de qualquer mobiliário urbano em área de circulação comum para 

pedestre que ofereça risco de acidente à pessoa com deficiência deverá ser 

indicada mediante sinalização tátil de alerta no piso, de acordo com as normas 

técnicas pertinentes. 

 c)  os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de natureza similar 

deverão dispor de, no mínimo, cinco espaços reservados para pessoas que 

utilizam cadeira de rodas, de acordo com a ABNT, de modo a facilitar-lhes as 

condições de acesso, circulação e comunicação. 

 d)  os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento, além do 

pavimento de acesso, assim como as habitações unifamiliares, deverão dispor de 

especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação de um elevador 

adaptado, devendo os demais elementos de uso comum destes edifícios atender 

aos requisitos de acessibilidade. 

 e)  os parques de diversões, públicos e privados, devem adaptar, no mínimo, 10% 

(dez por cento) de cada brinquedo e equipamento e identificá-lo para possibilitar 

sua utilização por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, tanto 

quanto tecnicamente possível. 
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Gabarito 
 

1) C 2) Certo 3) Certo 4) Anulada 5) C 

6) E 7) C  8) Certo  9) Errado 10) A 

11) Errado 12) Certo 13) Errado 14) Certo  15) Errado 

16) Errado 17) Certo 18) E 19) D 20) D 

21) B 22) A 23) C 24) B 25) A 

26) Errado 27) D 28) D 29) Errado 30) Certo 

31) Certo 32) Errado 33) Errado 34) Certo 35) Errado 

36) Errado 37) Certo 38) B 39) Anulada 40) C 

41) B 42) A  43) D 44) Anulada 45) E 

46) Anulada 47) B 48) B 49) A 50) A 

51) E 52) Anulada 53) Certo 54) Certo 55) C 

56) B  57) Errado 58) Certo 59) Certo 60) Errado 

61) D 62) Certo 63) Certo  64) A 65) A 

66) A 67) A 68) B 69) A 70) E  

71) D 72) D 73) C 74) Errado 75) B 

76) A 77) C  78) D 79) C 80) A 

81) B 82) B 83) Anulada 84) B  85) C 

86) A 87) A 88) D 89) C 90) Errado 

91) Errado  92) C 93) E 94) C  95) D 

96) B 97) E 98) E  99) C 100) C 

101) E  102) B 103) C 104) E 105) A 

 106) B 107) D 108) A 109) C  110) D 

111) B  112) E  113) A 114) B  115) C 

116) E 117) D 118) C 119) A 120) C 

121) C  122) Certo 123) Errado 124) D 125) B 

126) E 127) E 128) E 129) A 130) C 

131) D 132) D 133) A  134) C 135) C 
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136) C  137) C 138) A  139) D 140) B 

141) C 142) E 143) B 144) B 145) C  

146) A 147) D 148) Certo 149) B  150) D 

151) A 152) B 153) B  154) A  155) D 

156) D 157) D 158) A  159) D 160) D 

161) E  162) B 163) C  164) A 165) Certo 

166) Errado 167) C 168) D  169) B 170) A  

171) B 172) A  173) A 174) Errado 175) B 

 176) C 177) B  178) D 179) C  180) C 

181) B 182) Certo  183) Errado 184) Certo 185) D 

186) A  187) E 188) E 189) E  190) B 

     

 


