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PPRROOFFEESSSSOORR  AABBNNEERR  MMAANNSSUURR  ||  LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA  

ECA (PARTE II) E ESTATUTO PCD (PARTE I) 
  

1. Segundo o que dispõe o Estatuto da Criança e do 
Adolescente assinale a alternativa que não 
representa um elemento que compõem o respeito 
ao direito de liberdade da criança e do 
adolescente. 

a) A criança e o adolescente têm direito de ir e vir e de 
estar em logradouros espaços públicos sem nenhuma 
restrição. 

b) A criança e o adolescente é livre para ter a sua crença e 
de prestar culto religioso de sua preferência. 

c) A criança e adolescente têm liberdade de participar da 
vida política na forma da Lei. 

d) Toda criança e todo adolescente não podem ser 
discriminados da vida familiar e nem da vida 
comunitária 

e) Buscar refúgio orientação e auxílio é um direito à 
liberdade da criança e do adolescente 

 
2.  A ameaça feita contra criança configura 

tratamento cruel ou degradante causando por sua 
vez violação do direito à dignidade da criança e 
do adolescente 
Certo (   )    Errado (    ) 

 
3. Para efeito de proteção aos direitos da criança e 

do adolescente e também visando 
responsabilização do menor infrator considera-se 
adolescente a pessoa que ainda não tem 18 anos 
completos. 
Certo (   )   Errado (    ) 

 
4. Respeita a liberdade e a dignidade da criança 

como direito à aquele que não viola os espaços e 
objetos pessoais da criança e do adolescente. 
Certo (   )    Errado (    ) 

 
5. De acordo com o disposto na Lei 8.069 de 1990 

assinale a alternativa que traz o conceito correto 
de castigo físico, aplicado contra criança ou 
adolescente com um pretexto de educar, punir e 
ensinar. 

a) Comportamento que gere lesão e profunda tristeza 
b) Atitude que gere sofrimento físico e profunda tristeza. 
c) Comportamento que gere humilhação e lesão física. 
d) Atitude ridícula que gere lesão corporal. 
e) Comportamento que através da força física gere lesão 

ou sofrimento físico. 
 
6. De acordo com a lei brasileira de inclusão marque 

a opção que segundo este documento não é um 
tipo de deficiência 

a) Deficiência física 
b) Deficiência cognitiva 
c) Deficiência visual 
d) Deficiência mental 
e) Deficiência sensorial 
 
7.  O profissional da língua brasileira de sinais que 

atue no nível de educação superior deverá ter 
ensino médio completo mais curso de 
proficiência em libras. 
Certo (   )    Errado (    ) 

 

8.  Ao aluno com deficiência auditiva deverá se 
ofertar a língua brasileira de sinais como primeira 
língua no âmbito da sala de aula e a língua 
portuguesa em sua forma escrita como a segunda 
língua no âmbito da sala de aula. 
Certo (   )    Errado (    ) 

 
9. A avaliação para o diagnóstico de determinada 

deficiência deverá ser realizada por equipe 
multifuncional de forma biopsicossocial. 
Certo (   )    Errado (    ) 

 
10. Segundo o estatuto da pessoa com deficiência lei 

13.146 do ano de 2015 assinale a alternativa correta 
sobre percentuais reservados a estas pessoas: 

a)  2% no máximo para vagas de estacionamento 
b) 3% de apartamentos reservados em programas sociais 

de habitação custeadas exclusivamente com recursos 
públicos 

c)  5% de postos de trabalho em empresas com mais de 
100 funcionários 

d) 10% de veículos adaptados disponíveis para locação 
e) 10% ou no mínimo um apartamento adaptado hein 

serviços de hospedagem construídos antes do ano de 
2015. 

 
 

 


