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PPRROOFFEESSSSOORR  AABBNNEERR  MMAANNSSUURR  ||  LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA  

ESTATUTO PCD (PARTE II) E EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 
  

1. Segundo o estatuto da pessoa com 
deficiência considere a alternativa em que 
apenas o atendente pessoal não tem direito a 
atendimento preferencial. 

a) Serviços emergenciais de Saúde. 
b) Lanchonetes. 
c) Serviços bancários. 
d) Restituição do imposto de renda. 
e) Serviços cartoriais. 
 
2. De acordo com a legislação federal vigente o 

atendimento educacional especializado 
suplementa as atividades, recursos, métodos, 
estratégias e organização especiais para o 
ensino de alunos com transtorno global de 
desenvolvimento. 
Certo (   ) Errado (   )  

 

3. Segundo a Lei brasileira de inclusão 
Barreiras arquitetônica são aquelas que 
dificultam ou impedem a circulação de 
pessoas com deficiências em prédios 
públicos ou privados. 
Certo (   ) Errado (   )  

 

4. Apenas será autorizada a remoção de 
mobiliário Urbano quando esta adaptação for 
considerada razoável.  
Certo (   ) Errado (   )  

 

5. De acordo com que está disposto na Lei 
13146/2015 marque a opção que evidencia um 
crime contra pessoa com deficiência passível 
de pena de detenção. 

a) No mínimo 6 meses e no máximo 3 anos para 
quem abandonar pessoa com deficiência em 
logradouros públicos, hospitais asilos ou abrigos. 

b) No mínimo 6 meses e no máximo 3 anos para 
quem reter ou esconder cartão magnético de 
utilização para saque de rendimentos financeiros. 

c) De 1 a 3 anos para quem praticar qualquer tipo 
de discriminação contra pessoa com deficiência. 

d) No mínimo 6 meses e no máximo dois anos para 
quem abandonar pessoa com deficiência em 
logradouros públicos hospitais, asilos ou abrigos. 

e) No mínimo 6 meses e no máximo dois anos para 
quem reter ou esconder cartão magnético de 
utilização para saque de rendimentos financeiros. 

 
6. De acordo com o estatuto da pessoa com 

deficiência marque a alternativa onde é 
apresentado um exemplo de quem não tem 
direito a atendimento preferencial 

a) Acompanhante de um deficiente físico. 
b) Homem com criança de colo. 
c) Lactante sem a presença do bebê. 

d) Pessoa obesa após ter feito cirurgia de redução de 
estômago procedimento cirúrgico bariátrico. 

e) Gestante no primeiro mês de gestação. 
 
7. Considera-se profissional de apoio escolar 

aquele que zela pela higiene alimentação e 
atenderá a necessidades básicas e fisiológicas 
no âmbito escolar.  
Certo (   ) Errado (   )  

 

8. Todo atendente pessoal exerce a função de 
acompanhante, mas nem todo acompanhante 
exerce as funções de um atendente pessoal. 
Certo (   ) Errado (   )  

 

9. Toda e qualquer escola privada confessional, 
filantrópica e comunitária poderão receber 
recursos públicos para o atendimento 
educacional especializado contanto que 
sejam sem fins lucrativos. 
Certo (    ) Errado (   )  

 

10. Marque a opção que evidencia o conceito 
correto de Barreiras atitudinais.  

a) Todo entrave empecilho dificuldade ou 
impedimento através de comportamento ou 
atitude para o acesso as comunicações. 

b) Comportamento ou atitude que gere entrave, 
dificuldade ou impedimento para o acesso aos 
transportes. 

c) Comportamento ou atitude que dificulte ou 
impeça o acesso da pessoa com deficiência as 
tecnologias. 

d) Atitude ou comportamento que constranja ou 
bloqueie a autonomia ou a liberdade da pessoa 
com deficiência. 

 
 

 


