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	 Olá,	amigas	e	amigos!	
	 Esta	apostila	tem	o	objetivo	de	proporcionar	um	estudo	dinâmico	e	direcionado	sobre	o	
tópico	Acessibilidade.		

O	edital	exige	a	análise	da	Lei	13.146/2015.	Assim,	identifiquei	100	questões,	que	estão	
no	 fim	 da	 apostila,	 e	 verifiquei	 que	 todas,	 sem	 exceções,	 podem	 respondidas	 apenas	 com	 o	
estudo	da	legislação!	Ou	seja,	não	há	necessidade	de	aprofundamento	doutrinário	e	muito	menos	
jurisprudencial.		
	 Desta	 forma,	este	material,	 a	partir	da	verificação	de	provas	anteriores,	2018,	2017	e	
2016,	buscou	fazer	um	recorte	da	Lei	13.146/2015,	com	o	propósito	de	direcionar,	em	amplitude,	
o	 (a)	 candidato	 (a).	 Veja	 que	 o	 próprio	 edital	 fornece	 a	 dica	 ao	 dizer	 que	 será	 cobrada	 a	 Lei	
13.146/2015,	 em	 sua	 integralidade,	 e	 não	 especifica	 decretos	 ou	 outros	 instrumentos	 legais	
relativos	à	pessoa	com	deficiência.	
	 Portanto,	o	estudo	da	Lei	em	comento	é	o	suficiente.		
	 Alerto	também	que	todas	as	provas	anteriores	cobraram,	em	média,	5	a	8	itens.	É	uma	
quantidade	 razoável.	 Assim,	 a	 partir	 de	 um	 estudo	 direcionado	 na	 Lei,	 é	 possível	 gabaritar,	
facilitando,	em	muito,	a	tão	sonhada	aprovação.			
	 Essas	são	as	dicas	básicas	e	as	 impressões	que	tive	e	espero	que	o	material	seja	útil	a	
todos!	
	 Avante	e	bons	estudos!		
	 Espero	ver	muitas	aprovações!	
	

André	Epifanio	Martins	
Promotor	de	Justiça			

	
		
	

	
	
	
	
	

	
	
O	primeiro	passo	para	entender	o	ponto	cobrado	é	saber	que	lei	13.146/2015	

visa	 a	 assegurar	 e	 a	 promover,	 em	 condições	 de	 isonomia	 material,	 os	 direitos	 e	

liberdades	 fundamentais	 da	 pessoa	 COM	 deficiência	 (não	 se	 fala	 em	 deficiente!).	

Portanto,	o	objetivo	principal	é	a	inclusão	social	e	a	cidadania.			

Ademais,	 o	 Estatuto	 da	 Pessoa	 Com	 Deficiência	 (EPD)	 fundamentou-se	 na	

Convenção	sobre	os	Direitos	das	Pessoas	com	Deficiência	e	o	seu	Protocolo	Facultativo	

(o	 Brasil	 é	 signatário).	Ambos	os	 diplomas	 internacionais	 foram	 incorporados	 como	

	
Art.	1º	-	Vamos	entender	a	Lei	13.146/2015	(Estatuto	da	

Pessoa	com	Deficiência)?	
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Emenda	Constitucional,	pois	houve	a	observância	dos	procedimentos	previstos	no	§3º	

do	art.	5º	da	Constituição	Federal	de	1988.	(Os	tratados	e	convenções	internacionais	

sobre	direitos	humanos	que	forem	aprovados,	em	cada	Casa	do	Congresso	Nacional,	

em	 dois	 turnos,	 por	 três	 quintos	 dos	 votos	 dos	 respectivos	 membros,	 serão	

equivalentes	às	emendas	constitucionais).		

Nas	precisas	lições	de	André	de	Carvalho	Ramos:	

	
	

	
	
	
	

	

A	 resposta	 está	 no	 art.	 2º	 da	 Lei,	 ao	 dispor	 que	 serão	 aquelas	 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.		

E	como	será	feita	a	avaliação	para	saber	quem	é	PCD?	

A	 avaliação	 será	 biopsicossocial,	 realizada	 por	 equipe	 multiprofissional	 e	

interdisciplinar!	

	

“A	expressão	“pessoa	portadora	de	deficiência”	corresponde	àquela	usada	pela	

Constituição	brasileira	(art.	7º,	XXXI;	art.	23,	II,	art.	24,	XIV;	art.	37,	VIII,	art.	203,	IV	e	V;	

art.	208,	III;	art.	227,	§§1º,	II,	e	2º;	art.	244).	Porém,	o	termo	“portadora”	é	inadequado,	

pois	indica	ser	possível	deixar	de	ter	deficiência...	.		

Assim,	a	expressão	utilizada	pela	Convenção	da	ONU	sobre	Direitos	das	Pessoas	

com	 Deficiência	 é	 “pessoas	 com	 deficiência”.	 Essa	 Convenção	 foi	 aprovada	 pelo	

Congresso	 Nacional	 seguindo-se	 o	 rito	 especial	 do	 art.	 5º,	 §3º,	 e	 possui,	

consequentemente,	estatuto	normativo	referente	à	emenda	constitucional.	Portanto,	

houve	atualização	constitucional	da	denominação	para	“pessoa	com	deficiência”,	que,	

a	partir	de	2009,	passou	a	ser	o	termo	utilizado.”	(RAMOS,	2016,	p.	692)		

	

	
Art.	2º	-	Quem	é	Pessoa	com	Deficiência?	
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Observe	que	a	Lei,	em	seu	art.	3º,	expõe	conceitos	de	termos	que	se	repetem	

durante	 todo	 o	 seu	 texto,	 tais	 como:	 acessibilidade,	 desenho	 universal,	 tecnologia	

assistiva	ou	ajuda	técnica,	barreiras,	comunicação,	adaptações	razoáveis,	elemento	de	

urbanização,	 mobiliário	 urbano,	 pessoa	 com	 mobilidade	 reduzida,	 residências	

inclusivas,	moradia	 para	 a	 vida	 independente	 da	 pessoa	 com	 deficiência,	 atendente	

pessoal,	profissional	de	apoio	escolar,	acompanhante.		

Para	 facilitar,	 abaixo,	 tentarei	 fazer	 uma	 síntese	 dos	 conceitos	 em	 forma	 de	

tabela!		

	
	

Acessibilidade	
Possibilidade	de	a	pessoa	com	deficiência	
utilizar	 espaços,	 de	 uso	 público	 ou	
privado	de	uso	coletivo,	com	autonomia	e	
segurança.		

	
Desenho	universal	

Concepção	 de	 produtos,	 ambientes,	
programas	 e	 serviços	 que	 sejam	 de	
utilização	universal,	 sem	necessidade	de	
adaptação	para	pessoas	com	deficiência.		

	
	

Tecnologia	assistiva	

Instrumentos	tecnológicos	que	permitam	
o	máximo	de	funcionalidade,	permitindo	
a	 independência,	 autonomia	 qualidade	
de	vida	e	 inclusão	 social	da	pessoa	 com	
deficiência	ou	com	mobilidade	reduzida.		

	
	

Barreiras	

Entraves	 limitativos	 ou	 impeditivos	 da	
participação	 social	 da	 pessoa.	 São	
barreias	urbanísticas,	arquitetônicas,	nos	
transportes,	 nas	 comunicações,	
atitudinais	e	tecnológicas.		

	
Comunicação	

Diversas	formas	de	interação,	a	exemplo	
de	Libras,	Braille,	dentre	tantos	outros	de	
linguagem	simples,	escrita	e	oral.		

	
Adaptações	razoáveis	

Ajustes	 que	 não	 acarretem	 ônus	
desproporcionais,	 a	 fim	 de	 assegurar	
facilidades	 ao	 PCD,	 em	 condições	 de	
oportunidades	com	as	demais	pessoas.		

	
Art.	3º.	Principais	conceitos	
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Elemento	de	urbanização	

Quaisquer	 componentes	 de	 obras	 de	
urbanização.	 Ex:	 pavimentação,	
saneamento	 e	 encanamento	 para	
esgotos.		

	
Mobiliário	urbano	

Conjunto	de	objetos	existentes	nas	vias	e	
nos	 espaços	 públicos,	 tais	 como	
semáforos,	postes,	lixeiras	etc.		

	
Pessoa	com	mobilidade	reduzida	

Dificuldade	 de	 movimentação,	
permanente	 ou	 temporária,	 incluindo	
idoso,	 gestante,	 lactante,	 pessoa	 com	
criança	de	colo	e	obeso.		

	
Residências	inclusivas	

Unidades	que	recebem	PCDs	em	situação	
de	dependência,	não	autossustentáveis	e	
com	 vínculos	 familiares	 fragilizados	 ou	
rompidos.		

	
Moradia	para	a	vida	independente	

Moradias	 adequadas	 que	 ampliem	 a	
autonomia	 de	 jovens	 e	 adultos	 com	
deficiência.		

	
Atendente	pessoal	

Presta	 cuidados	 essenciais	 à	 PCD,	
membro	 da	 família	 ou	 não,	 com	
remuneração	ou	não.		

	
Profissional	de	apoio	escolar	

Exerce	diversas	atividade	de	auxílio,	 tais	
como	higiene	e	locomoção	do	estudante	
pessoa	com	deficiência.		

	
Acompanhante	

	

Acompanha,	 desempenhando	 ou	 não	
funções	de	atendente	pessoal.		

	
	

Art.	4º	ao	9º.	Da	Igualdade	e	da	Não	
Discriminação	

	
	

	
A	Lei,	sob	o	título	Da	Igualdade	e	da	Não	Discriminação,	garante	igualdade	de	

oportunidades	com	as	demais	pessoas	e	a	proibição	expressa	de	quaisquer	espécies	de	

discriminação.	Abaixo,	pontuei	o	que	é	mais	passível	de	cobrança	na	prova	e	que	pode,	

de	alguma	forma,	confundir	o	candidato.		

	
Preste	atenção!	

	
ü A	PCD	não	é	obrigada	a	usufruir	benefícios	de	ações	afirmativas	(medidas	

que	visam	a	equilibrar	as	disparidades	de	alguns	grupos	vulneráveis);		
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ü São	especialmente	vulneráveis:	a	criança,	o	adolescente,	a	mulher	e	o	

idoso,	com	deficiência.		

ü A	deficiência	não	afeta	a	plena	capacidade	civil	da	pessoa;		

ü A	PCD	pode	ter	união	estável;		

ü A	PCD	pode	exercer	direitos	sexuais	e	reprodutivos;		

ü A	PCD	tem	o	direito	a	decidir	número	de	filhos	e	planejamento	familiar;		

ü É	vedada	a	esterilização	compulsória	da	PCD;		

ü A	PCD	tem	o	direito	de	exercer	a	guarda,	tutela,	curatela	e	adoção,	como	

adotante	ou	adotando,	em	igualdade	de	oportunidades	com	as	demais	

pessoas.		

	

A	pessoa	com	deficiência	tem	direito	a	atendimento	prioritário?	

SIM!	

O	art.	9º	é	expresso	em	determinar	o	atendimento	prioritário,	sendo	importante	

aprender	os	dispositivos	pertinentes.	Preste	atenção	que,	ao	descrever	as	espécies	de	

atendimento	 prioritário,	 fala-se	 em	 “sobretudo”.	 Ou	 seja,	 aqueles	 destacados	 na	

legislação	não	excluem	outros	que	também	sejam	relevantes	para	garantir	os	direitos	

das	pessoas	com	deficiência	–	rol	meramente	exemplificativo!	

	

Vejamos:	

	
	
A	pessoa	com	deficiência	 tem	direito	a	 receber	atendimento	prioritário,	sobretudo	
com	a	finalidade	de	(art.	9º):	
	
§ proteção	e	socorro	em	quaisquer	circunstâncias;	
§ atendimento	em	todas	as	instituições	e	serviços	de	atendimento	ao	público;	
§ disponibilização	de	recursos,	tanto	humanos	quanto	tecnológicos,	que	garantam	

atendimento	em	igualdade	de	condições	com	as	demais	pessoas;	
§ disponibilização	 de	 pontos	 de	 parada,	 estações	 e	 terminais	 acessíveis	 de	

transporte	coletivo	de	passageiros	e	garantia	de	segurança	no	embarque	e	no	
desembarque;	

§ acesso	a	informações	e	disponibilização	de	recursos	de	comunicação	acessíveis;	
§ recebimento	de	restituição	de	imposto	de	renda;	
§ tramitação	processual	e	procedimentos	 judiciais	e	administrativos	em	que	 for	

parte	ou	interessada,	em	todos	os	atos	e	diligências.	
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Importante!	Todos	os	direitos	acima	são	extensíveis	ao	acompanhante?	

	

v Todos	os	direitos	previstos	no	art.	9º	do	Estatuto	SÃO	EXTENSÍVEIS	ao	

acompanhante	da	pessoa	com	deficiência	ou	ao	seu	atendente	pessoal,	

exceto	quanto	ao	RECEBIMENTO	E	RESTITUIÇÃO	DE	IR	E	TRAMITAÇÕES	

PROCESSUAIS	PRIORITÁRIAS.	CAIU	EM	PROVA!	

	

Por	 fim,	 não	 esqueça	 que	 nos	 serviços	 de	 emergência	 públicos	 e	 privados,	 a	

prioridade	conferida	é	condicionada	aos	protocolos	de	atendimento	médico	(CAIU	EM	

PROVA!),	ou	seja,	poderão	haver	regramentos,	desde	que	seja	para	fins	de	organização,	

mas	jamais	de	exclusão	do	direito.		

	
	 Agora	que	 tratamos	do	Título	 I,	 iniciaremos	o	 título	 II,	 que	diz	 a	 respeito	dos	

direitos	 fundamentais.	 Logo	 abaixo,	 destacaremos	 os	 pontos	mais	 importantes	 e	 as	

especificidades	que	poderão	ser	cobradas	na	prova.		

	
Ø Atenção!		

	

§ A	pessoa	com	deficiência,	como	regra,	é	capaz!	

	

Apenas	 em	 situações	 em	 que	 não	 consiga	 exprimir	 atos	 volitivos,	 será	

considerada	 relativamente	 incapaz,	 e	 alguns	 atos	 jurídicos,	 neste	 caso,	 poderão	 ser	

realizados	por	 terceiros.	A	 curatela	 será,	 em	 regra,	 parcial	 e	 temporária,	 alcançado	

apenas	aqueles	atos	impossíveis	ou	difíceis	de	serem	realizados	pela	PCD.	

	 	
	

	
10	ao	30	

DIREITO	À	VIDA,	DIREITO	À	HABILITAÇÃO	E	À	REABILITAÇÃO,	
DIREITO	À	SAÚDE	E	DIREITO	À	EDUCAÇÃO.		
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O	art.	10	inicia	garantindo	a	PCD	o	direito	à	vida,	competindo	ao	poder	público	

garantir	da	dignidade	do	público	aqui	tratado	durante	toda	a	vida.	

Importante	 dispositivo	 afirma	 que	 a	 “pessoa	 com	deficiência	não	 poderá	 ser	

obrigada	 a	 se	 submeter	 a	 intervenção	 clínica	 ou	 cirúrgica,	 a	 tratamento	 ou	 a	

institucionalização	 forçada”	 (CAIU	 EM	 PROVA!)	 ,	 dependendo	 de	 consentimento	

prévio,	livre	e	esclarecido	e,	mesmo	em	curatela,	deve	ser	assegurada	a	participação	

do	PCD,	no	maior	grau	possível.		

	

" Excepcionam-se	 o	 consentimento	 em	 casos	 de	 risco	 de	 morte	 e	 de	

emergência	em	saúde.	

	

Também	é	direito	da	PCD	o	direito	à	habilitação	e	à	reabilitação.		

Busca	desenvolver	as	aptidões	da	pessoa,	contribuindo	para	a	conquista	de	sua	

autonomia	e	de	sua	participação	social	em	igualdade	de	condições	e	oportunidades	com	

os	demais.	Dos	dispositivos	referentes,	chama	atenção	o	inciso	V,	a	afirmar	que	é	direito	

a	“prestação	de	serviços	próximo	ao	domicílio	da	pessoa	com	deficiência,	inclusive	na	

zona	rural.”		(art.	14).		

	

Quanto	ao	direito	à	saúde,	é	assegurada	atenção	integral	à	saúde,	em	todos	os	

níveis	 de	 complexidade,	 “por	 intermédio	 do	 SUS,	 garantido	 acesso	 universal	 e	

igualitário”,	com	direito	de	participação	da	PCD,	com	destaque	para	o	fato	de	que	as	

obrigações	 relativas	 à	 saúde	aplicam-se	às	 instituições	 privadas	que	participem	de	

forma	complementar	do	SUS	ou	que	receba	recursos	públicos	para	sua	manutenção.		

	

Importante!		

	

As	operadoras	de	planos	de	saúde	poderão	fazer	cobranças	diferenciadas	em	

razão	do	segurado	ser	PCD?		

	

Q NÃO		poderá	haver	discriminação	dos	planos	de	saúdes	com	relação	aos	

PCDs	 e	 as	 “Operadoras	 de	 planos	 e	 seguros	 privados	 de	 saúde	 são	



	
	

100	%	autoral.	Distribuição	gratuita.	Permitido	o	compartilhamento.	 9	

obrigadas	 a	 garantir	 à	 pessoa	 com	 deficiência,	 no	mínimo,	 todos	 os	

serviços	 e	 produtos	 ofertados	 aos	 demais	 clientes.”,	NÃO	 PODENDO	

HAVER	COBRANÇAS	DIFERENCIADAS	EM	PLANOS	DE	SAÚDE	(CAIU	EM	

PROVA!),	 e	os	espaços	públicos	e	privados	de	saúde	deverão	 remover	

barreiras	 arquitetônicas	 que	 impeça	 a	 PCD	 no	 livre	 exercício	 de	 suas	

liberdades	individuais.		

	
Fique	sabendo:		
	
Dispõe	 o	 art.	 26	 que	 os	 casos	 de:	 suspeita	 ou	 de	 confirmação	 de	 violência	

praticada	 contra	a	pessoa	 com	deficiência	 serão	objeto	de	notificação	 compulsória	

pelos	 serviços	 de	 saúde	 públicos	 e	 privados,	 	 à	 autoridade	 policial	 e	 ao	Ministério	

Público,	além	dos	Conselhos	de	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência.		

	

Trabalhado	 o	 direito	 à	 saúde,	 vejamos	 que	 é	 garantido	 à	 PCD	 o	 direito	 à	

educação,	 assegurando-se	 um	 sistema	 inclusivo	 em	 todos	 os	 níveis,	 de	 forma	

individualizada,	segundo	as	limitações	de	cada	indivíduo.	A	ideia	é	alcançar	o	máximo	

de	desenvolvimento	possível	dos	talentos	e	habilidades	físicas,	sensoriais,	intelectuais	

e	sociais.		

Interessante	 perceber	 que	 a	 norma	 dispõe	 que	 incumbe	 ao	 poder	 público	

assegurar	 a	 oferta	 de	 educação	 bilíngue,	 em	 Libras	 como	 primeira	 língua	 e	 na	

modalidade	escrita	da	língua	portuguesa	como	segunda	língua,	em	escolas	e	classes	

bilíngues	e	em	escolas	inclusivas.		

	

þ Importante:	 proíbe-se	 às	 Escolas	 Particulares	 a	 cobrança	 de	 valores	

adicionais	 de	 qualquer	 natureza	 em	 suas	 mensalidades,	 anuidades	 e	

matrículas,	pelo	simples	fato	de	ser	PCD.	A	MENSALIDADE	NÃO	PODERÁ	

SER	MAIS	ALTA	QUE	A	DOS	DEMAIS	ALUNOS!	

	
Agora,	preste	bastante	atenção	nas	medidas	que	as	instituições	deverão	tomar	

nos	processos	seletivos	para	ingresso	e	permanência	nos	cursos	de	ensino	superior	e	

tecnológicos	(CAIU	EM	PROVA!):	
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DIREITO	À	MORADIA	

	
	
	
	
Afirma	o	art.	31	que	a	PCD	tem	direito	à	moradia	digna,	no	seio	da	família	natural	

ou	 substituta,	 com	seu	 cônjuge,	 companheiro	ou	desacompanhada,	ou	em	moradia	

para	a	vida	independente	da	PCD,	ou,	ainda	em	residência	inclusiva.		

Atenção	para	os	pontos	mais	importantes	do	tópico:	

	
(Art.	30)	Nos	processos	seletivos	para	ingresso	e	permanência	nos	cursos	oferecidos	pelas	

instituições	de	ensino	superior	e	de	educação	profissional	e	tecnológica,	públicas	e	privadas,	

devem	ser	adotadas	as	seguintes	medidas:	

	
þ atendimento	preferencial	à	pessoa	com	deficiência	nas	dependências	das	Instituições	

de	Ensino	Superior	(IES)	e	nos	serviços;	

þ disponibilização	de	formulário	de	inscrição	de	exames	com	campos	específicos	para	

que	 o	 candidato	 com	 deficiência	 informe	 os	 recursos	 de	 acessibilidade	 e	 de	

tecnologia	assistiva	necessários	para	sua	participação;	

þ disponibilização	de	provas	em	formatos	acessíveis	para	atendimento	às	necessidades	

específicas	do	candidato	com	deficiência;	

þ disponibilização	de	 recursos	 de	 acessibilidade	e	 de	 tecnologia	 assistiva	 adequados,	

previamente	solicitados	e	escolhidos	pelo	candidato	com	deficiência;	

þ dilação	de	tempo,	conforme	demanda	apresentada	pelo	candidato	com	deficiência,	

tanto	 na	 realização	 de	 exame	 para	 seleção	 quanto	 nas	 atividades	 acadêmicas,	

mediante	prévia	solicitação	e	comprovação	da	necessidade;	(IMPORTANTE!)	

þ adoção	de	critérios	de	avaliação	das	provas	escritas,	discursivas	ou	de	redação	que	

considerem	 a	 singularidade	 linguística	 da	 pessoa	 com	 deficiência,	 no	 domínio	 da	

modalidade	escrita	da	língua	portuguesa;	

þ tradução	completa	do	edital	e	de	suas	retificações	em	Libras;	
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è A	 residência	 inclusiva	 será	 prestada	 no	 âmbito	 do	 SUAS	 (Sistema	 Único	 de	

Assistência	 Social)	 à	 PCD	 em	 situação	 de	 dependência	 e	 que	 não	 tenha	

autossustentabilidade,	com	vínculos	familiares	fragilizados	ou	rompidos.		

è Prioridade	 na	 aquisição	 de	 imóveis	 (programas	 habitacionais	 públicos	 ou	

subsidiados	 com	 recursos	públicos,	 com	RESERVA	DE,	NO	MÍNIMO,	3	%	DAS	

UNIDADES	HABITACIONAIS	PARA	PCD.	(importante!)		

è Nos	casos	de	edificação	multifamiliar,	garantia	de	acessibilidade	nas	áreas	de	uso	

comum	 e	 nas	 unidades	 habitacionais	 no	 piso	 térreo	 e	 de	 acessibilidade	 ou	

adaptação	razoável	nos	demais	pisos.		

è Se	não	há	interesse	nas	unidades	reservadas	(3%),	poderão	ser	disponibilizadas	

para	as	demais	pessoas!	

è O	direito	à	prioridade	(3	%)	será	reconhecido	à	PCD	beneficiária	apenas	1	(uma)	

vez!	

	

Pronto,	 tudo	 que	 caiu	 em	 prova	 ou	 que	 você	 precisa	 saber	 sobre	 direito	 à	

moradia	foi	explorado!	

	
	
	
	
	

	
A	PCD,	com	as	demais	pessoas,	tem	direito	ao	trabalho	de	sua	 livre	escolha	e	

aceitação,	em	ambiente	acessível	e	inclusivo,	em	igualdade	de	oportunidades.	Todas	

as	 pessoas	 jurídicas	 são	 obrigadas	 a	 garantir	 ambientes	 de	 trabalho	 acessíveis	 e	

inclusivos,	 incluindo	 igual	 remuneração	 por	 trabalho	 de	 igual	 valor,	 sendo	 vedadas	

exigências	de	aptidão	plena	para	recrutamentos	e	seleções!		

	

Atenção!	o	art.	36	da	Lei	prevê	o	direito	à	habilitação	e	à	reabilitação	profissional	da	

PCD,	sendo	que	será	uma	equipe	multidisciplinar	que	indicará	o	melhor	programa	que	

possibilite	à	PCD	restaurar	a	sua	capacidade	e	habilidade	profissional.		

	

	
DIREITO	AO	TRABALHO,	À	ASSISTÊNCIA	E	PREVIDÊNCIA	SOCIAL	
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E	já	caiu	em	prova	o	art.	37:	a	PCD	pode	participar	de	colocação	competitiva?	

SIM!	

	

Constitui	modo	de	inclusão	da	pessoa	com	deficiência	no	trabalho	a	colocação	

competitiva,	 em	 igualdade	 de	 oportunidades	 com	 as	 demais	 pessoas,	 devendo	 ser	

atendidas	 as	 regras	 de	 acessibilidade,	 o	 fornecimento	 de	 recursos	 de	 tecnologia	

assistiva	e	a	adaptação	razoável	no	ambiente	de	trabalho.		

	
Assistência	social	–	Envolve	um	conjunto	articulado	de	serviços	no	âmbito	do	SUAS,	para	
a	 garantia	 de	 seguranças	 fundamentais	 no	 enfrentamento	 de	 situações	 de	
vulnerabilidade	e	de	risco,	por	fragilização	de	vínculos	e	ameaça	ou	violação	de	direitos.		
	

Q É	 assegurado	 ao	 PCD	 que	 não	 possua	 meios	 para	 prover	 sua	
subsistência	nem	de	tê-la	provida	por	sua	família	o	benefício	mensal	de	
1	(um)	salário	mínimo.		

Q A	 PCD	 segurada	 ao	 RGPS	 (previdência	 social)	 tem	 direito	 à	
aposentadoria.	

Q Não	 confunda	assistência	 social	 (destinada	aos	hipossuficientes)	 com	
previdência	social	(benefícios	sociais	de	quem	contribui!)	

	
	
	
	

CULTURA,	ESPORTE,	TURISMO	E	LAZER	DIREITO	AO	TRANSPORTE	E	À	
MOBILIDADE	(arts.	42	ao	52)	

	
	

	

Dispõe	 a	 lei	 que	 a	 PCD	 tem	 direito	 à	 cultura,	 esporte,	 turismo	 e	 lazer,	 em	

igualdade	de	oportunidades	com	as	demais	pessoas,	com	garantia	de:		

î bens	culturais	em	formato	acessível;	

î programas	 de	 televisão,	 cinema,	 teatro	 e	 outras	 atividades	 culturais	 e	

desportivas	em	formato	acessível;	e	

î monumentos	e	locais	de	importância	cultural	e	a	espaços	que	ofereçam	serviços	

ou	eventos	culturais	e	esportivos.	
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Sendo	que,	é	vedada	a	recusa	de	oferta	de	obra	intelectual	em	formato	acessível	à	

pessoa	com	deficiência,	sob	qualquer	argumento,	inclusive	sob	a	alegação	de	proteção	

dos	direitos	de	propriedade	intelectual	(JÁ	CAIU	EM	PROVA!).	

Preste	atenção:		

î Nos	 casos	 de	 não	 haver	 procura	 para	 os	 assentos	 reservados	 a	 PCD,	

podem	ser	ocupados	por	pessoas	SEM	deficiência.		

î Os	 espaços	 e	 assentos	 reservados	 devem	 situar-se	 em	 locais	 que	

garantam	a	acomodação	de,	no	mínimo,	1	(um)	acompanhante.		

î As	 salas	de	 cinema	devem	oferecer,	 em	 todas	 as	 sessões,	 recursos	de	

acessibilidade	para	a	PCD.		

î Valor	de	ingresso	deverá	ser	igual	ao	das	demais	pessoas	

î Os	hotéis	devem	ser	construídos	observando-se	os	princípios	de	desenho	

universal,	além	de	adotar	todos	os	meios	de	acessibilidade	

î Os	estabelecimentos	já	existentes	deverão	disponibilizar,	pelo	menos,	

10	 %	 (dez	 por	 cento)	 de	 seus	 dormitórios	 acessíveis,	 garantida,	 no	

mínimo,	uma	unidade	acessível.	

	
Por	 fim,	 quanto	 ao	 transporte	 e	 à	 mobilidade,	 vejamos	 os	 pontos	 mais	

importantes:		

ð O	objetivo	é	a	identificação	e	a	eliminação	de	todos	os	obstáculos	e	

barreiras	de	acesso.		

ð Para	 colocação	 de	 símbolo	 internacional	 de	 acesso	 a	 veículos,	 as	

empresas	dependem	de	certificação	de	acessibilidade	emitida	pelo	

poder	público.		

ð É	direito	a	reserva	de	vagas	em	estacionamentos	de	uso	público	ou	

privados	de	uso	coletivo,	bem	como	em	vias	públicas.	

ð Vagas	equivalem	a	2	%	do	total,	garantido	no	mínimo	uma	vaga!	(por	

exemplo,	se	o	local	tem	apenas	duas	vagas,	uma	deverá	ser	destinada	

à	PCD).		

ð As	frotas	de	empresas	de	taxi	devem	reservar	10	(dez	por	cento)	de	

seus	veículos	acessíveis	às	PCDs.		
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ð É	proibida	a	cobrança	diferenciada	de	tarifas;		

ð Locadoras,	a	cada	20	veículos,	devem	oferecer	um	veículo	adaptado.		

	
	
	
	
	
	

	
	
Conforme	extrai-se	do	art.	53,	acessibilidade	é	o	direito	que	garante	à	PCD	ou	

com	 mobilidade	 reduzida	 viver	 de	 forma	 independente	 e	 exercer	 seus	 direitos	 de	

cidadania	e	de	participação	social.		

A	Lei,	em	alguns	casos,	obriga	a	garantia	de	acessibilidade,	determinando	,	por	

exemplo	que	a:		

	

v concessão	 de	 aval	 da	 União	 para	 obtenção	 de	 empréstimo	 e	 de	

financiamento	internacionais	por	entes	públicos	e	privados,	bem	como	

aprovação	 de	 financiamento	 de	 projeto	 com	 utilização	 de	 recursos	

públicos,	 por	 meio	 de	 renúncia	 ou	 de	 incentivo	 fiscal,	 contrato	 ou	

instrumento	congênere,	dependa	do	cumprimento	das	regras	previstas	

no	Estatuto	da	Pessoa	com	Deficiência.		

	

Como	também:			

ü A	concepção	de	projetos,	em	várias	vertentes,	de	uso	público	ou	privado	

de	uso	coletivo,	tanto	na	zona	urbana	como	na	rural,	devem	observar	o	

princípio	do	desenho	universal.		

	

Preste	atenção	que,	aqui,	a	lei	se	utiliza	da	palavra	“sempre”.	Então,	questiona-

se:	O	desenho	universal	sempre	deverá	ser	a	regra	de	caráter	geral?	SIM!	

	

Ø “O	desenho	universal	será	sempre	tomado	como	regra	de	caráter	geral”	

(art.	55,	§1º).	

	
DA	ACESSIBILIDADE	E	CIÊNCIA	E	TECNOLOGIA	(Artigos	

53	ao	78	)	
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Porém,	afirma	a	lei	que,	num	segundo	plano,	se	não	for	possível	empreender	o	

desenho	 universal,	 por	 conta	 de	 situações	 fáticas	 intransponíveis,	 teremos	 a	

necessidade	de	fazer-se	a	adaptação	razoável!	Há,	portanto,	um	escalonamento!	

	

E,	atenção	para	a	explicação	abaixo,	pois	já	foi	objeto	de	item	CESPE!	

	

ü É	 assegurado	 à	 PCD,	mediante	 solicitação,	 o	 recebimento	 de	 contas,	

boletos,	recibos,	extratos	e	cobranças	de	tributos	em	formato	acessível.	

	

Continuando	nosso	estudo,	importante	saber	que	a	PCD	tem	o	direito	de	acesso	

à	informação	e	à	comunicação.	Para	tanto,	preste	atenção	que	é:	

	

& Obrigatória	 a	 acessibilidade	 nos	 sítios	 da	 internet	 mantidos	 por	

empresas	com	sede	ou	representação	comercial	no	País	ou	por	órgãos	

de	governo,	garantindo-se	o	melhor	acesso,	com	as	melhores	regras	de	

acessibilidade	internacionais	disponíveis.		

	

Também	é	importante	saber:		

	

è Os	sítios	devem	conter	símbolo	de	acessibilidade	em	destaque;	

	

Por	exemplo,	se	a	lan	house	tem	10	computadores,	um	deverá	possuir	acessibilidade	

para	PCDs.	Se	o	ambiente	tiver	8	computadores,	10	%	seria	0,8,	ou	seja,	menor	que	1.	

Assim,	deve-se	garantir	ao	menos	1	(um)	computador.		
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è Telecentros	comunitários	que	recebem	recursos	federais	para	custeio	e	

instalação	 e	 lan	 houses	 devem	 garantir,	 no	 mínimo,	 10	 %	 de	 sus	

computadores	 com	recursos	de	acessibilidade	para	PCD	visual,	 sendo	

assegurado	 pelo	 menos	 1	 (um)	 equipamento	 quando	 o	 resultado	

percentual	for	inferior	a	1.	

è Agora,	vamos	relembrar	o	que	é	tecnologia	assistiva?		

	

Tecnologia	assistiva	–	Dispõe	o	art.	74	do	EPC	que	a	PCD	tem	direito	de	ter	acesso	

aos	 produtos,	 recursos,	 estratégias,	 práticas,	 processos,	 métodos	 e	 serviços	 de	

tecnologia	assistiva,	para	maximizar	a	sua	autonomia,	mobilidade	pessoal	e	qualidade	

de	vida.			

São	 instrumentos	 tecnológicos	 que	 permitem	 o	 máximo	 de	 funcionalidade,	

permitindo	a	independência,	autonomia,	qualidade	de	vida	e	inclusão	social	da	pessoa	

com	deficiência	ou	com	mobilidade	reduzida.	Busca	a	vida	independente	e	a	inclusão	da	

PCD.	 Exemplos:	 softwares	 vocalizadores,	 que	 transformas	 texto	 e	 áudio,	 teclados	

modificados,	 reconhecimento	 de	 voz,	 dentre	 tantos	 outros	 que	 aumentem	 a	

funcionalidade	de	produtos	e	serviços	que,	sem	essa	técnica,	seriam	de	uso	restrito	

para	os	PCDs.		

	

& Importante	saber:	

	

O	 poder	 público	 deverá	 desenvolver	 plano	 específico	 de	 medidas,	 a	 ser	

renovado	a	cada	4	(quatro)	anos.	Tem	a	finalidade	de	facilitar	crédito	especializado	para	

aquisição	 de	 tecnologia	 assistiva,	 facilitar	 procedimentos	 de	 importação,	 eliminar	 e	

reduzir	 a	 tributação	 da	 cadeia	 produtiva	 e	 de	 importação	 de	 tecnologia	 assistiva	 e	

facilitar	a	inclusão	de	novos	recursos	de	tecnologia	assistiva	no	SUS	e	em	outros	órgãos	

governamentais.		
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& As	medidas	previstas	no	plano	específico	deverão	ser	avaliadas,	pelo	

menos,	a	cada	2	(dois)	anos!	

	

Dando	continuidade	e	seguindo	uma	ordem	lógica,	agora	trataremos	do	DIREITO	

À	PARTICIPAÇÃO	NA	VIDA	PÚBLICA	E	POLÍTICA.		

	

Qual	é	o	objetivo	da	norma?	

	

O	poder	público	deve	garantir	à	PCD	todos	os	direitos	políticos	e	a	oportunidade	

de	exercê-los	em	igualdade	de	condições	com	as	demais	pessoas.	Assim:		

	

ü PCD	TEM	O	DIREITO	DE	VOTAR	E	SER	VOTADA!	

	

Para	efetivas,	a	 lei	prevê	protocolos	gerais	que	 facilitem	a	PCD	na	votação,	de	 fácil	

compreensão		

	

þ SENDO	 VEDADA	 INSTALAÇÕES	 DE	 SEÇÕES	 ELEITORAIS	 EXCLUSIVAS	 PARA	 A	

PCD.		

	

Veja	que	a	intenção	não	é	excluir	as	PCDs,	e	sim	permitir	que	elas	convivam,	com	

acessibilidade,	nos	espaços	destinados	às	demais	pessoas.		

	

Ademais,	 é	 garantido	 que	 as	 comunicações	 de	 cunho	 político,	 mediante	

pronunciamentos	oficiais,	propaganda	eleitoral	obrigatória	e	debates	transmitidos	por	

TV,	tenham,	no	mínimo	um	dos	seguintes	recursos:		

	

� subtitulação	por	meio	de	legenda	oculta	

� janela	com	intérprete	da	Libras	

� audiodescrição		
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Por	fim,	quanto	ao	art.	77	e	seguintes,	ao	tratar	da	CIÊNCIA	E	DA	TECNOLOGIA,	

é	importante	atentar-se	para	o	§2º	do	art.	77	da	CF88,	ao	dispor	que	a		

	

Q acessibilidade	e	as	tecnologias	assistiva	e	social	deve	ser	fomentadas	

mediante	a	criação	de	cursos	de	pós-graduação,	a	formação	de	recursos	

humanos	e	a	inclusão	do	tema	nas	diretrizes	de	áreas	do	conhecimento.		

	

O	 dispositivo	 visa	 a	 estimular	 que	 cursos	 superiores	 especializados	 possam	

encontrar	 e	 definir	 as	melhores	 técnicas	 e	métodos	 para	materializar	 as	 normas	 de	

acessibilidade	e	tecnologia	assistiva.		E	para	estimular	a		pesquisa,	o	desenvolvimento,	

a	inovação	e	a	difusão	de	tecnologias	para	este	grupo,	a	lei	destaca,	em	especial:	

	

ð o	 emprego	 de	 tecnologias	 da	 informação	 e	 comunicação	 como	

instrumento	 de	 superação	 de	 limitações	 funcionais	 e	 de	 barreiras	 de	

comunicação,	à	informação,	à	educação	e	ao	entretenimento	da	PCD.		

ð a	 adoção	 de	 soluções	 e	 a	 difusão	 de	 normas	 que	 visem	 a	 ampliar	 a	

acessibilidade	da	PCD	à	computação	e	aos	sítios	de	internet,	em	especial	

aos	serviços	de	governo	eletrônico.		

	

	
	
	

O	 primeiro	 passo	 é	 entender	 que	 a	 PCD	 deve	 ter	 igualdade	 material	 de	

oportunidades	com	as	demais	pessoas	no	acesso	à	justiça,	permitindo-se	adaptações	

e	recursos	de	tecnologia	assistiva.		

Para	tanto,	os	órgãos	do	sistema	de	Justiça	(MP,	DPE,	Magistratura,	Segurança	

Pública	e	sistema	penitenciário)	devem	capacitar	seus	membros	e	servidores,	quanto	

aos	direitos	da	PCD.		

Preste	atenção!		

	
Artigos	79	a	87	

Acesso	à	Justiça	–	Disposições	gerais	e	reconhecimento	igual	perante	a	lei	
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þ Os	presos	PCDs	tem	todos	os	direitos	e	garantias	dos	apenados	sem	deficiência,	

sendo	garantida	a	acessibilidade	nos	presídios!	

þ Cabe	ao	MP	e	à	DPE	tomar	as	medidas	necessárias	para	garantir	o	acesso	à	

justiça.		

	

Os	recursos	de	tecnologia	assistiva	também	devem	incluir,	além	do	autor	e	réu,	

as	testemunhas,	advogados,	defensores	públicos,	magistrados	e	membros	do	Ministério	

Público?	SIM!	

	

& Art.	80.	Devem	ser	oferecidos	todos	os	recursos	de	tecnologia	assistiva	

disponíveis	para	que	a	PCD	tenha	garantido	o	acesso	à	 justiça,	sempre	

que	 figure	 em	 um	 dos	 polos	 da	 ação	 ou	 atue	 como	 testemunha,	

partícipe	 da	 lide	 posta	 em	 juízo,	 advogado,	 defensor	 público,	

magistrado	ou	membro	do	Ministério	Público.		

	

E	o	artigo	83	já	caiu	na	prova	CESPE!	

	

	

	

Há	penalidade	caso	seja	descumprida	a	norma	acima?	SIM!	

	

è O	seu	descumprimento	constitui	crime	de	discriminação	em	razão	da	

deficiência!	

	

	

	

Art.	83	Os	serviços	notariais	e	de	registro	não	podem	negar	ou	criar	óbices	

ou	 condições	 diferenciadas	 à	 prestação	 de	 seus	 serviços	 em	 razão	 de	

deficiência	 do	 solicitante,	 devendo	 reconhecer	 sua	 capacidade	 legal	

plena,	garantida	a	acessibilidade.		
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E	agora,	vamos	estudar	um	ponto	que	alterou	profundamente	a	sistemática	até	

então	prevista	no	Código	Civil.	Trata-se	do	instituto	da	curatela	que,	anteriormente	era	

a	regra	para	as	PCDs,	hoje	passa	a	ser	a	exceção.		

	

Prevê	o	art.	84:		

	

ð Art.	84.	A	pessoa	com	deficiência	tem	assegurado	o	direito	ao	exercício	de	sua	

capacidade	legal	em	igualdade	de	condições	com	as	demais	pessoas.		

	

Agora,	denote	com	atenção	o	§1º:	“Quando	necessário,	a	PCD	será	submetida	à	

curatela,	 conforme	 a	 lei.	 Portanto,	 NÃO	 É	 UM	 EFEITO	 AUTOMÁTICO	 DA	

DEFICIÊNCIA!	É	o	que	confirma	o	§3º:		

	

î A	 definição	 de	 curatela	 de	 PCD	 constitui	 medida	 protetiva	 extraordinária,	

proporcional	às	necessidades	e	às	circunstâncias	de	cada	caso,	e	durará	o	menor	

tempo	possível.		

	

Preste	atenção,	é	para	fixar!	

	

Q A	curatela	é	medida	extraordinária	

Q Proporcional	às	necessidades	e	circunstâncias		

Q Durará	o	menor	tempo	possível	

Q Prestação	de	contas	anuais	pelos	curadores	

Q Curatela	afeta	somente	os	atos	de	natureza	patrimonial	e	negocial	

Q É	permitida	a	nomeação	de	curador	provisório,	nomeado	pelo	 juiz,	ouvido	o	

MP.		

	
	

Crimes	em	espécie	e	infrações	
administrativas.	Art.	88	ao	91	
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Percebam	que	a	lei	em	comento	também	possui	dispositivos	criminalizantes	e	

algumas	questões	CESPE	fizeram	esta	abordagem,	principalmente	às	minucias,	a	saber,	

qualificadoras,	agravantes	e	atenuantes.		

São	quatro	tipos	penais	simples	e	um	tipo	qualificado.	Vejam:		

	
Discriminação	
	
Praticar,	 induzir	 ou	 incitar	
discriminação	 de	 pessoa	 em	 razão	 de	
sua	deficiência.	(art.	88)		

Pena	principal:	reclusão	de	1	a	3	anos,	e	
multa.		
	
Soma-se	mais	1/3	se	a	vítima	estava	sob	
cuidado	e	responsabilidade	do	agente.	

	
Discriminação	qualificada		-	tipo	penal	
do	 art.	 88	 +	 crime	 cometido	 com	
intermédio	 de	 meios	 de	 comunicação	
social	 ou	 de	 publicação	 de	 qualquer	
natureza.		

	
Pena:	reclusão	de	2	a	5	anos,	e	multa.		
	
Ainda	é	possível	recolhimento	ou	busca	
e	 apreensão	 dos	 exemplares	
discriminatórios	 e	 interdição	 de	
mensagens	 ou	 páginas	 de	 informação	
na	 internet.	 	 Ainda	 é	 efeito	 da	
condenação,	 após	 o	 trânsito	 em	
julgado,	 a	 destruição	 do	 material	
apreendido.	
	

	
	
Apropriação	
Apropriar-se	 de	 ou	 desviar	 bens,	
proventos,	 pensão,	 benefícios,	
remuneração	 ou	 qualquer	 outro	
rendimento	de	PCD.	

	
Pena	principal:	reclusão,	de	1	a	4	anos,	
e	multa.		
	
Soma-se	mais	1/3	se	o	crime	é	cometido	
por	tutor,	curador,	síndico,	liquidatário,	
inventariante,	 testamenteiro	 ou	
depositário	 judicial	 ou	 por	 aquele	 que	
se	 apropriou	 em	 razão	 de	 ofício	 ou	
profissão.		

Abandono	
Abandonar	 PCD	 em	 hospitais,	 casa	 de	
saúde,	 entidades	 de	 abrigamento	 ou	
congêneres.		

	
Pena	principal:	reclusão	de	6	meses	a	3	
anos,	e	multa.		
	
Na	 mesma	 pena	 incorre	 quem	 não	
prover	as	necessidades	básicas	de	PCD	
quando	obrigado	por	lei	ou	mandato.		

Retenção	indevida	
Reter	 ou	 utilizar	 cartão	 magnético,	
qualquer	 meio	 eletrônico	 	 	 ou	
documento	 de	 PCD	 destinados	 ao	

	
	
Pena	principal:	Detenção:	6	meses	a	2	
anos,	e	multa.		
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recebimento	de	benefícios,	proventos,	
pensões	 ou	 remuneração	 ou	 à	
realização	 de	 operações	 financeiras,	
com	o	fim	de	obter	vantagem	indevida	
para	si	ou	para	outrem.		

	
Aumenta-se	 em	 1/3	 se	 o	 crime	 é	
cometido	por	tutor	ou	curador.		

	
	
Percebam	que	todas	as	agravantes	são	de	1/3!	

	

è Dica:	 Todas	 as	 agravantes	 se	 referem	 àquele	 que	 tinha	 um	 grau	 de	

responsabilidade	em	face	da	PCD.		
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1. (CESPE)	Segundo	as	normas	de	acessibilidade	de	pessoas	com	deficiências	ou	
com	 mobilidade	 reduzida,	 consideram-se	 ajudas	 técnicas	 os	 produtos,	
instrumentos,	 equipamentos	 ou	 tecnologias	 adaptadas	 ou	 especialmente	
projetadas	para	melhorar	a	funcionalidade	desse	grupo	social,	favorecendo	
a	 sua	 autonomia	 pessoal,	 total	 ou	 assistida.	 Caberá	 ao	 poder	 público	
promover	a	inclusão	de	conteúdos	temáticos	referentes	a	ajudas	técnicas.		
I	na	educação	profissional.	

										II	no	ensino	fundamental.	
III	no	ensino	médio.	
IV	na	graduação	e	pós-graduação.	
Assinale	a	opção	correta.	
a) Apenas	os	itens	I,	II	e	IV	estão	certos.	
b) 	Apenas	os	itens	I,	II	e	III	estão	certos.	
c) Apenas	os	itens	II,	III	e	IV	estão	certos.	
d) Apenas	os	itens	I,	III	e	IV	estão	certos.	
e) Todos	os	itens	estão	certos.	

	
Resposta	D	

	
2. A	 pessoa	 com	 deficiência	 não	 poderá	 sofrer	 nenhuma	 espécie	 de	

discriminação	 pela	 sua	 condição,	 mas	 não	 será	 obrigada	 à	 fruição	 de	
benefícios	decorrentes	de	ação	afirmativa.	

	
Resposta	C		
	

3. Em	processos	seletivos	para	ingresso	nos	cursos	oferecidos	pelas	instituições	de	
ensino	superior,	o	candidato	com	deficiência	terá	direito	à	disponibilização	de	
provas	em	formatos	acessíveis	à	sua	necessidade,	sendo	vedada	a	concessão	de	
dilatação	de	tempo	para	a	realização	de	tais	provas.	
	

Resposta	E		
	

	
Agora,	vamos	treinar	à	exaustão?	Abaixo	as	principais	questões	
CESPE	relativas	ao	tema,	de	diversos	concursos	de	2018,	2017	e	
2016	(poucas	foram	retiradas).	(indica-se	colocar	uma	régua	ou	
uma	folha	para	não	ver	o	gabarito	que	está	logo	abaixo	da	

questão!	
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4. A	avaliação	da	deficiência	de	uma	pessoa	deverá	ser	biopsicossocial,	com	equipe	
multiprofissional	e	interdisciplinar,	considerando	seus	fatores	socioambientais,	
psicológicos	e	pessoais.	

	
Resposta	E	

	
5. A	pena	prevista	para	quem	discriminar	pessoa	em	razão	de	sua	deficiência	será	

a	mesma	se	o	ato	ocorrer	por	 intermédio	de	meios	de	comunicação	social	ou	
não.	

	
Resposta	E		

	
6. É	considerada	com	deficiência	a	pessoa	que	tem	impedimento	de	longo	prazo	de	

natureza	física,	mental,	intelectual	e(ou)	sensorial.	
	
Resposta	C		

	
7. Ainda	que	não	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,	toda	forma	de	distinção,	restrição	ou	exclusão	da	pessoa	
com	 deficiência	 —	 seja	 por	 ação,	 seja	 por	 omissão	 —	 será	 legalmente	
considerada	como	discriminação	em	razão	da	deficiência.	

	
Resposta	E		

	
8. O	 consentimento	 prévio	 de	 pessoa	 com	 deficiência	 é	 dispensável	 para	 a	

realização	de	tratamento,	procedimento,	hospitalização	e	pesquisa	científica.	
	
Resposta	E	

	
9. Os	serviços	do	Sistema	Único	de	Saúde	e	do	Sistema	Único	de	Assistência	Social	

deverão	promover	ações	articuladas	para	garantir	à	pessoa	com	deficiência	e	sua	
família	a	aquisição	de	informações,	orientações	e	formas	de	acesso	às	políticas	
públicas	disponíveis,	com	a	finalidade	de	propiciar	sua	plena	participação	social.			

	
Resposta	C	

	
10. Os	casos	de	 suspeita	ou	de	confirmação	de	violência	praticada	contra	pessoa	

com	deficiência	serão	objeto	de	notificação	compulsória	pelos	serviços	de	saúde	
públicos	 e	 privados	 à	 autoridade	 policial	 e	 ao	 Ministério	 Público,	 além	 do	
conselho	 dos	 direitos	 da	 pessoa	 com	 deficiência	 pertinente	 ao	 domicílio	 da	
referida	pessoa.	

	
Resposta	C		

	
11. A	pessoa	com	deficiência	e	sob	curatela	assiste	o	direito	ao	matrimônio.	
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Resposta	C	
	

12. À	 pessoa	 com	 deficiência	 é	 garantido	 atendimento	 prioritário	 quando	 do	
embarque	 e	 desembarque	 de	 passageiros	 nos	 transportes	 coletivos,	 na	
tramitação	de	ações	judiciais	e	na	restituição	do	imposto	de	renda,	sendo	todos	
esses	benefícios	extensíveis	ao	seu	acompanhante.	

	
Resposta	E	

	
13. As	escolas	da	rede	privada	de	ensino	são	obrigadas	a	promover	a	 inserção	de	

pessoas	 com	deficiência	 no	 ensino	 regular,	 podendo,	 para	 tanto,	 repassar	 os	
custos	adicionais	para	os	pais	nas	mensalidades,	com	o	objetivo	de	garantir	a	
adaptação	do	aluno	com	deficiência.	

	
Resposta	E	

	
14. À	pessoa	com	deficiência	é	garantido	o	direito	ao	trabalho	de	sua	livre	escolha	e	

em	igualdade	de	oportunidades	com	as	demais	pessoas,	sendo-lhe	facultada	a	
concorrência	em	concurso	público	pela	reserva	de	vagas.		

	
Resposta	C	

	
15. Os	serviços	notariais	e	de	registro	podem	criar	condições	diferenciadas	para	a	

prestação	de	serviços	em	razão	de	deficiência	do	solicitante.	
	
Resposta	E		

	
16. Nos	 serviços	 de	 emergência,	 o	 direito	 da	 pessoa	 com	 deficiência	 a	 receber	

atendimento	 prioritário	 será	 condicionado	 aos	 protocolos	 de	 atendimento	
médico.	

	
Resposta	C		

	
17. A	 colocação	 competitiva	 da	 pessoa	 com	 deficiência	 em	 igualdade	 de	

oportunidade	com	as	demais	pessoas	no	seu	local	de	trabalho	constitui	uma	
forma	de	discriminação	e	exclusão.	

	
Resposta	E		

	
18. A	deficiência	afeta	a	plena	capacidade	civil	da	pessoa,	inclusive	para	o	exercício	

do	direito	à	adoção.	
	
Resposta	E		

	
19. Os	 serviços	 de	 saúde	 pública	 destinados	 a	 pessoas	 com	 deficiência	 devem	

assegurar	atendimento	psicológico,	inclusive	para	os	seus	familiares.	
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Resposta	C		
	

20. É	considerada	pessoa	com	deficiência	aquela	que	tem	impedimento	de	curto	ou	
longo	prazo,	de	natureza	 física,	mental,	 intelectual	ou	 sensorial,	o	qual	possa	
obstruir	sua	participação	plena	na	sociedade	em	igualdade	de	condições	com	as	
demais	pessoas.	

	
Resposta	E	

	
21. Situação	hipotética:	Um	servidor	público	federal,	portador	de	deficiência	que	lhe	

acarreta	 redução	da	mobilidade,	 realizou	exame	médico	periódico	no	qual	 se	
atestou	 que,	 se	 submetido	 a	 determinada	 intervenção	 cirúrgica,	 o	 servidor	
recuperaria	 sua	 mobilidade	 plena.	 Assertiva:	 Nessa	 situação	 hipotética,	
conforme	o	estatuto	em	apreço,	o	servidor	pode	ser	obrigado	a	submeter-se	à	
referida	intervenção	cirúrgica,	uma	vez	que	se	trata	de	melhor	opção	para	sua	
saúde.	

	
Resposta	E	

	
22. É	obrigatória	a	disponibilização	de	recursos	de	acessibilidade,	para	o	devido	uso	

da	pessoa	com	deficiência,	em	sítios	da	 Internet	mantidos	por	empresas	com	
representação	comercial	no	Brasil,	de	modo	a	garantir	o	acesso	à	informação.			
	

Resposta	C		
	

23. Mediante	solicitação,	assegura-se	à	pessoa	com	deficiência	o	 recebimento	de	
boletos,	contas,	extratos,	recibos	e	cobranças	de	tributos	de	maneira	acessível.	

	
Resposta		C		

	
24. (CESPE	 –	 ADAPTADA)	 As	 adaptações,	 modificações	 e	 ajustes	 necessários	 e	

adequados	 que	 não	 acarretem	 ônus	 desproporcional	 e	 indevido,	 quando	
requeridos	em	cada	caso,	a	fim	de	assegurar	que	a	pessoa	com	deficiência	possa	
gozar	ou	exercer,	em	igualdade	de	condições	e	oportunidades	com	as	demais	
pessoas,	 todos	 os	 direitos	 e	 liberdades	 fundamentais,	 são	 consideradas	
adaptações	razoáveis.	

	
Resposta	C	

	
25. (CESPE	 –	 ADAPTADA)	 O	 juiz	 que	 tiver	 conhecimento,	 no	 curso	 de	 processo	

judicial,	de	fatos	que	caracterizem	ameaça	ou	violação	a	direitos	da	pessoa	com	
deficiência,	para	providências	cabíveis,	ele	deve	remeter	as	peças	ao	Ministério	
Público.	

	
Resposta	C	
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26. (CESPE	–	ADAPTADA)	À	luz	do	Estatuto	da	Pessoa	com	Deficiência,	a	concepção	
de	ambiente	a	ser	usado	por	todas	as	pessoas,	sem	a	necessidade	de	adaptação	
ou	de	projeto	específico,	incluindo	os	recursos	de	tecnologia	assistiva	caracteriza	
o	desenho	universal.	

	
Resposta	C	

	
27. (CESPE)	O	Ministério	Público	exige	que	os	semáforos	nas	vias	públicas	sejam	

equipados	com	mecanismo	que	emita	sinal	sonoro	ou	outro	alternativo	como	
guia	 ou	 orientação	 para	 a	 travessia	 de	 pessoas	 portadoras	 de	 deficiência	
visual,	 independentemente	 da	 intensidade	 do	 fluxo	 de	 veículos	 e	 a	
periculosidade	da	via.	

	
Resposta	E	

	
28. Ainda	 que	 a	 carta	 de	 habite-se	 tenha	 sido	 emitida	 antes	 de	 as	 exigências	 de	

acessibilidade	constarem	na	legislação	específica,	a	sua	renovação	dependerá	de	
serem	observadas	e	certificadas	as	normas	técnicas	de	acessibilidade	da	ABNT.	
	

Resposta	C	
	

29. É	dever	estatal,	explícito	na	Constituição	Federal,	a	instituição	de	programas	de	
prevenção	 e	 atendimento	 especializado	 para	 portadores	 de	 deficiência	 física,	
sensorial	ou	mental.	

	
Resposta	C	

	
30. De	acordo	com	a	legislação,	será	considerada	pessoa	portadora	de	deficiência	

aquela	 cuja	 dificuldade	 de	 movimentar-se	 gere,	 permanentemente,	 redução	
efetiva	da	mobilidade,	da	flexibilidade,	da	coordenação	motora	e	da	percepção.	

	
Resposta	E	

	
31. Os	componentes	de	obra	de	urbanização,	tais	como	os	relativos	aos	serviços	

de	comunicação,	são	definidos	pela	legislação	como	acessibilidade.		
	
Resposta	E	

	
32. Sendo	previsto	tratamento	especial	nos	casos	de	deficiência	grave	ou	severa,	

constitui	 finalidade	 da	 política	 de	 emprego	 a	 incorporação	 da	 pessoa	 com	
deficiência	 ao	 sistema	 produtivo,	 mediante	 regime	 especial	 de	 trabalho	
protegido.	

	
Resposta	V	
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33. Ainda	que	tenha	como	objeto	instruir	ação	civil	para	a	defesa	de	direitos	difusos	
de	pessoa	portadora	de	deficiência,	o	poder	público	poderá	se	recusar	a	fornecer	
certidão	requerida	pelo	interessado.	

	
Resposta	V	

	
34. (CESPE	 -	 ADAPTADA)	Os	 postes	 de	 sinalização	 colocados	 em	 via	 pública	 para	

promover	 a	 acessibilidade	 das	 pessoas	 com	 mobilidade	 reduzida	 são	
considerados,	de	acordo	com	a	lei,	mobiliários	urbanos.	

	
Resposta	V		

	
35. (CESPE	–	ADAPTADA)	De	acordo	com	a	Lei	n.º	13.146/2015,	dois	indivíduos	que	

pretendam	atuar	como	tradutores	e	intérpretes	da	LIBRAS	na	educação	básica	e	
em	cursos	de	graduação	e	pós-graduação	deverão	possuir,	no	mínimo,	ensino	
médio	completo	e	certificação	de	proficiência	na	LIBRAS	para	atuar	na	educação	
básica.	

	
Resposta	V	

	
36. (CESPE	 –	 ADAPTADA)	 Se	 um	 indivíduo	 de	 vinte	 e	 um	 anos	 de	 idade	 sofrer	

acidente	que	lhe	cause	deficiência	física	e	o	leve	a	ser	submetido	à	curatela,	nos	
termos	da	Lei	n.º	13.146/2015,	a	curatela	alcançará	os	atos	de	natureza	negocial.		
	

Resposta	V	
	

37. (CESPE	–	APAPTADA)	De	acordo	com	a	Lei	n.º	13.146/2015,	dois	indivíduos	que	
pretendam	atuar	como	tradutores	e	intérpretes	da	LIBRAS	na	educação	básica	e	
em	 cursos	 de	 graduação	 e	 pós-graduação	 deverão	 possuir,	 no	mínimo,	 nível	
superior,	 com	 habilitação	 exclusivamente	 em	 tradução	 e	 interpretação	 da	
LIBRAS	para	atuar	em	todas	as	áreas.		
	

Resposta	E		
	

38. (CESPE	–	ADAPTADA)	O	atendente	que,	sem	justo	motivo,	retarde	o	atendimento	
ambulatorial	 de	 um	 deficiente	 físico	 de	 dezessete	 anos	 de	 idade	 que	 tenha	
procurado	o	hospital	poderá	responder	por	crime,	sujeito	à	pena	de	reclusão,	
agravada	pela	idade	da	vítima.		

	
Resposta	V	

	
39. (CESPE	 –	 ADAPTADA)	 Ao	 estabelecer	 condições	 de	 alcance	 para	 pessoa	 com	

deficiência	ou	com	mobilidade	 reduzida	utilizar,	 com	segurança	e	autonomia,	
espaços,	 mobiliários,	 equipamentos	 urbanos,	 edificações,	 transportes,	
informação	 e	 comunicação,	 inclusive	 seus	 sistemas	 e	 tecnologias,	 bem	 como	
outros	 serviços	 e	 instalações	 abertos	 ao	 público,	 de	 uso	 coletivo	 público	 ou	
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privado,	tanto	na	zona	urbana	quanto	na	rural,	a	 legislação	garante	a	pessoas	
nessa	situação	o	direito	à	acessibilidade.		

	
Resposta	V		

	
40. (CESPE	–	ADAPTADA)	O	sujeito	passivo	dos	crimes	previstos	no	EPD	é	sempre	a	

pessoa	com	deficiência.		
	
Resposta	V	

	
41. (CESPE	–	ADAPTADA)	Para	a	consumação	do	crime	de	desviar	bens	da	pessoa	

com	deficiência,	exige-se	o	efetivo	lucro	do	agente.		
	
Resposta	F		

	
42. (CESPE	–	ADAPTADA)	Admitem-se	tanto	a	modalidade	dolosa	quanto	a	culposa	

no	 caso	 do	 delito	 de	 abandono	 da	 pessoa	 com	 deficiência,	 que	 é	 crime	
permanente.		
	

Resposta	F	
	

43. (CESPE	–	ADAPTADA)	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.		

	
Resposta	F		

	
44. (CESPE	–	ADAPTADA)	Na	 tipificação	da	 conduta	de	praticar,	 induzir	ou	 incitar	

discriminação	de	pessoa	em	razão	da	deficiência,	é	admitida	a	tentativa.	
	
Resposta	F	

	
45. Não	é	possível	ao	juiz	designar	apoiadores	em	substituição	àqueles	indicados.	
	
Resposta	E	

	
46. A	curatela	não	pode	substituir	a	tomada	de	decisão	apoiada,	ainda	que	ocorra	

planejamento	pessoal	do	beneficiário	nesse	sentido.		
	
Resposta	E	

	
47. 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.		
	

Resposta	C	
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48. Tal	instituto	é	aplicável	aos	casos	de	pessoas	com	deficiência	que	se	enquadrem	

no	conceito	de	relativamente	incapazes.		
	
Resposta	E	

	
49. A	decisão	tomada	por	pessoa	apoiada	é	válida	contra	terceiros,	com	restrições,	

ainda	que	não	figure	nos	limites	do	acordo.		
	

Resposta	E	
	

50. Os	planos	e	seguros	privados	de	saúde	podem	cobrar	valores	diferenciados	das	
pessoas	com	deficiência	em	razão	da	sua	deficiência.		

	
Resposta	F		

	
51. Com	a	edição	do	EPD	a	incapacidade	absoluta	prevista	no	Código	Civil	restringe-

se	aos	menores	de	dezesseis	anos	de	idade.		
	
Resposta	V	

	
52. É	assegurado	à	pessoa	com	deficiência	o	direito	de	votar	e	de	ser	votada,	salvo	

na	hipótese	de	curatela.		
	
Resposta	F	

	
53. O	EPD	revogou	a	Lei	n.º	7.853/1989,	que	dispunha	sobre	o	apoio	às	pessoas	com	

deficiência.		
	
Resposta	F	

	
54. A	deficiência	não	afeta	a	plena	capacidade	civil	da	pessoa,	salvo	a	condição	de	

adotante	em	processo	de	adoção.		
	
Resposta	F		

	
55. 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.		

	
Resposta	F	

	
56. 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.	
	
Resposta	F	
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57. O	 princípio	 do	 desenho	 universal	 não	 é	 aplicável	 a	 serviços,	 mas	 apenas	 a	

produtos	e	ambientes.			
	
Resposta	F	

	
58. A	acessibilidade	deve	 ser	entendida	não	 só	 como	direito,	mas	 também	como	

princípio	e	garantia	para	o	pleno	exercício	de	demais	direitos.		
	
Resposta	V	

	
59. Havendo	vagas	decorrentes	de	ação	afirmativa,	a	pessoa	com	deficiência	deverá,	

necessariamente,	concorrer	pelas	cotas.			
	
Resposta	F	

	
60. 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.		

	
Resposta	F	

	
61. 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.		

	
Resposta	F	

	
62. O	conceito	de	atendente	pessoal	abarca	a	prestação,	por	enfermeiro,	de	serviço	

de	enfermagem	a	pessoas	com	deficiência.		
	
Resposta	F	

	
63. As	 ações	 e	os	 serviços	de	 saúde	pública	destinados	 à	 pessoa	 com	deficiência	

devem	assegurar	atendimento	psicológico	também	a	seus	familiares.	
	
Resposta	V	

	
64. A	isenção	do	imposto	de	renda	é	um	dos	benefícios	reservados	à	pessoa	com	

deficiência,	não	se	estendendo	a	seu	acompanhante.		
	
Resposta	F	

	
65. A	pessoa	com	deficiência	tem	o	direito	de	receber	cobranças	de	tributos	de	

forma	acessível,	independentemente	de	solicitação.	
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Resposta	E	
	

66. (FCC	–	APAPTADA)	Para	fins	de	aplicação	da	Lei	nº	13.146/2015,	as	barreiras	
existentes	nos	edifícios	públicos	ou	privados	são	barreiras	arquitetônicas.		

	
Resposta	V	

	
67. (FCC	–	APAPTADA)	Fernanda	é	deficiente	visual.	Solteira,	com	trinta	e	cinco	

anos	 de	 idade,	 pretende	 realizar	 o	 sonho	 de	 ser	 mãe	 por	 meio	 da	
fertilização	 in	vitro.	 Já	sua	amiga,	Daiani,	também	deficiente	visual,	casada	
com	Fabio,	deficiente	auditivo,	pretende	adotar	uma	criança.	Nesses	casos,	
de	acordo	com	a	Lei	no	13.146/2015,	a	deficiência	não	afeta	a	plena	capacidade	
civil	da	pessoa,	sendo	permitido	o	exercício	dos	direitos	reprodutivos,	bem	como	
o	exercício	do	direito	à	adoção.		

	
Resposta	V	

	
68. (FCC	 –	 APAPTADA)	 Claudiomir	 é	 proprietário	 de	 uma	 escola	 particular	 de	

ensino	 médio.	 De	 acordo	 com	 a	 Lei	 no	 13.146/2015,	 a	 instituição	 de	
Claudiomir,	 deve	 assegurar,	 criar,	 desenvolver,	 implementar,	 incentivar,	
acompanhar	 e	 avaliar	 facultativamente,	 a	 adoção	 de	medidas	 de	 apoio	 que	
favoreçam	o	desenvolvimento	dos	aspectos	linguísticos,	culturais,	vocacionais	e	
profissionais,	levando-se	em	conta	o	talento,	a	criatividade,	as	habilidades	e	os	
interesses	do	estudante	com	deficiência.		

	
Resposta	E		

	
69. A	 residência	 inclusiva,	 conforme	 prevista	 no	 Estatuto	 da	 Pessoa	 com	

Deficiência,	 será	 oferecida	 à	 pessoa	 com	 deficiência	 em	 situação	 de	
dependência	que	não	disponha	de	condições	de	autossustentabilidade,	com	
vínculos	familiares	fragilizados	ou	rompidos,	no	âmbito	do	SUAS.	

	
Resposta	V	

	
70. (FCC	 –	 APAPTADA)	 O	 desenvolvimento	 de	 potencialidades,	 talentos,	

habilidades	e	aptidões	físicas,	cognitivas,	sensoriais,	psicossociais,	atitudinais,	
profissionais	e	artísticas	que	contribuem	para	a	conquista	da	autonomia	da	
pessoa	 com	 deficiência	 e	 de	 sua	 participação	 social	 em	 igualdade	 de	
condições	e	oportunidades	com	as	demais	pessoas,	segundo	previsto	pela	Lei	
n°	13.146/2015,	é	o	objetivo	do	processo	de	recuperação	da	saúde.		

	
Resposta	E	

	
71. a	pessoa	com	deficiência,	uma	vez	constatada	essa	condição,	está	obrigada	à	

fruição	de	benefícios	decorrentes	de	ações	afirmativas.		
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Resposta	E	
	

72. é	considerada	deficiente	a	pessoa	com	impedimento	de	curto,	médio	ou	longo	
prazo	de	natureza	física	ou	mental,	de	modo	a	obstruir	sua	participação	plena	e	
efetiva	na	sociedade	em	condições	isonômicas	às	demais	pessoas.		

	
Resposta	E	

	
73. é	defesa	a	recusa	de	oferta	de	obra	intelectual	em	formato	acessível	à	pessoa	

com	deficiência,	 sob	qualquer	argumento,	 inclusive	sob	alegação	de	proteção	
dos	direitos	de	propriedade	intelectual.		

	
Resposta	V		

	
74. poderá	ela	ser	obrigada	a	se	submeter	a	 intervenção	clínica	ou	cirúrgica,	ou	a	

tratamento	compulsório,	a	fim	de	garantir	seu	direito	à	vida	digna.		
	
Resposta	E	

	
75. o	 consentimento	 livre,	 prévio	 e	 esclarecido	 da	 pessoa	 com	 deficiência	 é	

prescindível	 para	 a	 realização	 de	 tratamento,	 procedimento,	 hospitalização	 e	
pesquisa	científica.		

	
Resposta	E	

	
76. (FCC	 –	 ADAPTADA)	 A	 Lei	 Brasileira	 de	 Inclusão,	 em	 seu	 texto,	 no	 que	 diz	

respeito	ao	direito	à	igualdade	e	a	não	discriminação,	prevê	expressamente	
que	a	pessoa	com	deficiência	poderá	exercer	direitos	sexuais	e	reprodutivos	
desde	que	assistida	por	terceiro.	

	
Resposta	F	

	
77. As	pessoas	que	em	razão	de	enfermidade	ou	deficiência	mental	não	tiverem	

o	necessário	discernimento	para	a	prática	dos	atos	da	vida	civil	deixaram	de	
ser	absolutamente	incapazes.	

	
Resposta	V		

	
78. A	decisão	apoiada	é	imposta	à	pessoa	com	deficiência	que	se	enquadre	nas	

hipóteses	de	incapacidade	relativa.	
	
Resposta	F	

	
79. O	casamento	de	pessoa	com	deficiência	mental	é	válido.		
	
Resposta	V	
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80. A	 ignorância,	anterior	ao	casamento,	de	doença	mental	grave	que,	por	sua	

natureza	torne	insuportável	a	vida	em	comum	ao	cônjuge	enganado,	acarreta	
a	anulabilidade	do	casamento.		

	
Resposta	F		

	
81. De	acordo	com	previsão	expressa	do	Estatuto	da	Pessoa	com	Deficiência,	a	

deficiência	 NÃO	 afeta	 a	 plena	 capacidade	 civil	 da	 pessoa,	 para	 casar-se	 e	
constituir	união	estável	ou	para	exercer	o	direito	à	adoção.	

	
Resposta	V		

	
82. Nos	termos	da	Lei	n°	13.146/2015,	o	atendimento	da	pessoa	com	deficiência	

sem	 seu	 consentimento	 prévio,	 livre	 e	 esclarecido	 será	 admitido,	
exclusivamente,	em	casos	de	risco	de	morte,	e	desde	que	preenchidos	os	demais	
requisitos	 legais,	 tendo	 em	 vista	 que	 a	 ausência	 de	 consentimento	 é	
absolutamente	excepcional.		

	
Resposta	F	

	
83. Nos	 termos	 da	 Lei	 n°	 13.146/2015,	 a	 assistência	 social	 à	 pessoa	 com	

deficiência	envolve	serviços	prestados	apenas	no	âmbito	da	Proteção	Social	
Especial.	

	
Resposta	f	

	
84. É	assegurada	atenção	integral	à	saúde	da	pessoa	com	deficiência	em	todos	os	

níveis	de	complexidade,	por	intermédio	do	SUS,	garantido	acesso	universal	e	
igualitário.	

	
Resposta	V	

	
85. É	 assegurada	 a	 participação	 da	 pessoa	 com	 deficiência	 na	 elaboração	 das	

políticas	de	saúde	a	ela	destinadas.	
	
Resposta	V	

	
86. É	 assegurado	 atendimento	 segundo	 normas	 éticas	 e	 técnicas,	 que	

regulamentarão	 a	 atuação	 dos	 profissionais	 de	 saúde	 e	 contemplarão	
aspectos	 relacionados	 aos	 direitos	 e	 às	 especificidades	 da	 pessoa	 com	
deficiência,	incluindo	temas	como	sua	dignidade	e	autonomia.	

	
Resposta	V	
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87. A	 Lei	 n°	 13.146/2015	 traz	 as	 diretrizes	 a	 serem	 observadas	 nas	 ações	 e	
serviços	 de	 saúde	 pública	 destinados	 à	 pessoa	 com	 deficiência,	 como,	 por	
exemplo,	campanhas	de	vacinação	e	atendimento	psicológico.	Tais	diretrizes	
aplicam-se,	exclusivamente,	às	 instituições	públicas	de	 saúde	e	às	privadas	
que	participem	de	forma	complementar	do	SUS.	

	
Resposta	F		

	
88. Nos	termos	da	Lei	n°	13.146/2015,	a	pesquisa	científica	envolvendo	pessoa	

com	deficiência	em	situação	de	tutela	ou	de	curatela	não	é	admissível,	haja	
vista	as	peculiaridades	legais	concernentes	aos	institutos	da	tutela	e	curatela	da	
pessoa	com	deficiência.		

	
Resposta	F	

	
89. Nos	programas	habitacionais,	públicos	ou	subsidiados	com	recursos	públicos,	

a	 pessoa	 com	 deficiência	 ou	 o	 seu	 responsável	 goza	 de	 prioridade	 na	
aquisição	de	imóvel.	A	propósito	do	tema,	nos	termos	da	Lei	n°	13.146/2015,	
deve	ser	reservado,	no	mínimo,	5%,	das	unidades	habitacionais	para	pessoa	com	
deficiência.	

	
Resposta	F	

	
90. Uma	das	diretrizes	que	norteiam	o	processo	de	habilitação	e	de	reabilitação	

da	 pessoa	 com	 deficiência	 consiste	 na	 prestação	 de	 serviços	 próximo	 ao	
domicílio	 da	 pessoa	 com	deficiência,	 inclusive	 na	 zona	 rural,	 respeitadas	 a	
organização	das	Redes	de	Atenção	à	Saúde	−	RAS	nos	territórios	 locais	e	as	
normas	do	Sistema	Único	de	Saúde	−	SUS.	

	
Resposta	V	
	
91. 	Aos	 profissionais	 que	 prestam	 assistência	 à	 pessoa	 com	 deficiência,	

especialmente	 em	 serviços	 de	 habilitação	 e	 de	 reabilitação,	 deve	 ser	
garantida	capacitação	inicial	e	continuada.	

	
Resposta	V		
92. 	O	 SUS	 detém	 competência	 exclusiva	 para	 promover	 ações	 destinadas	 a	

garantir	à	pessoa	com	deficiência	e	sua	família	a	aquisição	de	 informações,	
orientações	 e	 formas	 de	 acesso	 às	 políticas	 públicas	 disponíveis,	 com	 a	
finalidade	de	propiciar	sua	plena	participação	social.	

	
Resposta	F	
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93. 	A	pessoa	com	deficiência,	em	nenhuma	circunstância,	poderá	ser	atendida	
sem	seu	consentimento	prévio,	livre	e	esclarecido.	

	
Resposta	F	
	
94. 	O	 consentimento	 da	 pessoa	 com	 deficiência	 em	 situação	 de	 curatela	 não	

poderá	ser	suprido.	
 
Resposta	F	
	
95. 	Na	 hipótese	 denominada	 estado	 de	 calamidade	 pública,	 a	 pessoa	 com	

deficiência	 será	 considerada	 vulnerável,	 devendo	 o	 poder	 público	 adotar	
medidas	para	sua	proteção	e	segurança.	

	
Resposta	V	
	
96. Sobre	 processos	 seletivos	 em	 instituição	 de	 ensino	 superior	 é	 certo	 que	 é	

garantida	 a	 Disponibilização	 de	 formulário	 de	 inscrição	 de	 exames	 com	
campos	específicos	para	que	o	candidato	com	deficiência	informe	os	recursos	
de	acessibilidade	e	de	tecnologia	assistiva	necessários	para	sua	participação.	

	
Resposta	V	
	
97. Sobre	 processos	 seletivos	 em	 instituição	 de	 ensino	 superior	 é	 certo	 que	 é	

garantida	Dilação	de	tempo,	conforme	demanda	apresentada	pelo	candidato	
com	 deficiência,	 tanto	 na	 realização	 de	 exame	 para	 seleção	 quanto	 nas	
atividades	 acadêmicas,	 independentemente	 de	 prévia	 solicitação,	 sendo	
necessária,	no	entanto,	a	comprovação	da	necessidade.	

	
Resposta	F	
	
98. Sobre	 processos	 seletivos	 em	 instituição	 de	 ensino	 superior	 é	 certo	 que	 é	

garantida	Adoção	de	critérios	de	avaliação	das	provas	escritas,	discursivas	ou	
de	 redação	 que	 considerem	 a	 singularidade	 linguística	 da	 pessoa	 com	
deficiência,	no	domínio	da	modalidade	escrita	da	língua	portuguesa.	

	
Resposta	V	
	
99. Joaquim,	 de	 30	 anos	 de	 idade,	 é	 pessoa	 com	 deficiência,	 em	 situação	 de	

dependência,	 não	 dispondo	 de	 condições	 de	 autossustentabilidade	 e	 com	
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vínculo	familiar	fragilizado.	Nos	termos	da	Lei	n°	13.146/2015,	Joaquim	não	
tem	direito	à	moradia	prestada	no	âmbito	do	Sistema	Único	de	Assistência	Social	
−	SUAS,	tendo	em	vista	o	fator	impeditivo	de	sua	faixa	etária.	

	
Resposta	F	
	
100. Nos	 termos	 da	 Lei	 n°	 13.146/2015,	 quando	 esgotados	 os	 meios	 de	

atenção	 à	 saúde	 da	 pessoa	 com	 deficiência	 no	 local	 de	 residência,	 será	
prestado	 atendimento	 fora	 de	 domicílio,	 para	 fins	 de	 diagnóstico	 e	 de	
tratamento,	garantidos	o	transporte	e	a	acomodação	da	pessoa	com	deficiência	
e	de	seu	acompanhante.	

	
Resposta	V	

	
	

É isso aí, amigos! 
Por hora, é só. Espero que o presente material seja útil para que vocês consigam 

entender a matéria e gabaritar os itens destinados à Acessibilidade! 
Bons estudos a todos! 
Nada de desmotivação,  
Nada de cansaço,  
Nada de desânimo.  
O sonho deve sempre falar mais alto e   
não há combustível mais potente! 
 
AVANTE! 
 
 
 
 
 
 

André Epifanio Martins 
 


