LIVE DE DIR. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM ABNER MANSUR

1. De acordo com o artigo 28 da Lei n° 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência,
incumbe ao poder público, entre outras ações, assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar,
acompanhar e avaliar:
A) formação continuada de professores, em educação especial, através de cursos gratuitos de pósgraduação sobre as diferentes deficiências.
B) projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional apartado para deficientes,
promovendo a sua anomia.
C) oferta de educação bilíngue para surdos, em Sistema Braille, como primeira língua, e língua portuguesa
como segunda língua.
D) inclusão obrigatória de temas relacionados à pessoa com deficiência em conteúdos curriculares de cursos
de nível fundamental e médio.
E) acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades recreativas,
esportivas e de lazer, no sistema escolar.
2. Conforme disciplinado na Lei n° 13.146/2015, é correto afirmar que
A) todos os direitos previstos para a pessoa com deficiência não são extensivos aos seus acompanhantes ou
B)
C)
D)
E)

ao seu atendente pessoal, sem qualquer ressalva prevista na Lei.
a pessoa com deficiência está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa.
a deficiência não afeta o direito de conservar a fertilidade, sendo obrigatória a esterilização compulsória
nos casos previstos em lei.
a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união
estável.
a pessoa com deficiência não tem atendimento prioritário no que diz respeito ao acesso à informação e
ao recebimento de restituição de imposto de renda.

3. Nos termos do que dispõe a Lei n° 13.146/2015, assinale a alternativa correta.
A) É facultativa a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência que não atenda as exigências de

B)
C)
D)
E)

permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como a exigência de
aptidão plena.
Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional deverão ser
oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos.
A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho,
independentemente de apoio e suporte individualizado.
Especialmente na área de saúde e de assistência social, a habilitação profissional e a reabilitação
profissional é obrigação específica das entidades das redes públicas.
Nos serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e educação profissional, é vedada a
participação de organizações da sociedade civil.

5. Nos termos da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), assinale a alternativa correta:
A) Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou

B)
C)

D)
E)

o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. Referido direito à
prioridade será reconhecido à pessoa com deficiência beneficiária apenas uma vez.
O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização
de tratamento, procedimento e pesquisa científica e dispensável para a hospitalização.
Considerando a livre escolha e autonomia dos contratantes, é possível a cobrança de valores
diferenciados por planos e seguros privados de saúde em razão da condição de pessoa com deficiência,
desde que não abusivos.
É assegurado à pessoa com deficiência, independente de solicitação, o recebimento de contas, boletos,
recibos, extratos e cobranças de tributos em formato acessível.
Considera-se acompanhante aquele que acompanha a pessoa com deficiência desempenhando as
funções de atendente pessoal.
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8. José é pessoa com deficiência e está internado em hospital público para tratamento de determinada
doença. Nos termos da Lei n° 13.146/2015, José tem direito
A) apenas a acompanhante, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas

para sua permanência por, no máximo, doze horas.
B) a acompanhante ou a atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar

condições adequadas para sua permanência em tempo integral.
C) a acompanhante ou a atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar
condições adequadas para sua permanência por, no máximo, quinze horas.
D) apenas a atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições
adequadas para sua permanência por, no máximo, doze horas.
E) apenas a acompanhante, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas
para sua permanência por, no máximo, quinze horas.

12.De acordo com a Lei 13.146/2015, é assegurado à pessoa com deficiência que não possua meios para
prover sua subsistência nem de tê-la provida por sua família o benefício mensal de
A)
B)
C)
D)
E)

um salário mínimo.
uma bolsa família.
meio salário mínimo.
meia bolsa família.
um auxílio transporte.

13.Nos termos da Lei n° 13.146/2015, a exigência obrigatória de nível superior, com habilitação,
prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras destina-se aos Tradutores e Intérpretes de
Libras atuantes
A)
B)
C)
D)
E)

nos cursos de graduação e pós-graduação.
na educação básica.
em todos os níveis de escolaridade.
nos cursos de pós-graduação apenas.
nos cursos de graduação apenas, pois para a pós-graduação são exigidos requisitos curriculares adicionais
a tais profissionais.

14.A Lei nº 13.146/2015 institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa
com Deficiência), em seu Art. 3º, para fins de aplicação desta lei, consideram-se: acessibilidade,
desenho universal, tecnologia assistiva ou ajuda técnica e barreiras. Marque a alternativa correta que
corresponde a definição das barreiras urbanísticas.
A) As existentes nos edifícios públicos e privados.
B) São as que possam dificultar ou impossibilitar o acesso aos sistemas de comunicação e de tecnologia da

informação.
C) As existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo.
D) As que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência à prestação de serviços públicos.
E) As existentes nos sistemas e meios de transportes.

15.De acordo com a Lei nº 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, é dever do
Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa
com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de:
I. Violência.
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II. Negligência.
III. Discriminação.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
17.Para fins de aplicação da Lei nº 13.146/2015, as barreiras existentes nos edifícios públicos ou privados
são barreiras
A)
B)
C)
D)
E)

urbanísticas.
arquitetônicas.
atitudinais.
materiais imperfeitas.
informais de espaço.

19. Lei nº 13.146/2015 prevê que a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário,
sendo esse direito desdobrado em vários outros com finalidades específicas. Vários desses direitos de
atendimento prioritário com finalidade específica são extensíveis ao acompanhante da pessoa com
deficiência ou ao seu atendente pessoal. Nesse sentido, assinale a alternativa que corresponda a um
direito NÃO extensível ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal.
A) Tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada.
B) Prioridade no atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público.
C) Disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em

igualdade de condições com as demais pessoas.
D) Acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis.
E) Disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de
passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque.
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