
 

Direitos da pessoa com deficiência – Parte 1  

  

Com base na lei 13.146/15, Lei nº 10.098, de 19 de Dezembro de 2000 (Lei da 

Acessibilidade), Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 (Política Nacional para 

a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência) e em questões de provas anteriores 

do Qconcursos.com .  

1. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de 

ação afirmativa. (  ) Certo (  ) Errado   

  

2. O profissional de apoio escolar do estudante com deficiência, desde que excluídas 

as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente 

estabelecidas, não pode atuar em todas as áreas escolares, como, por exemplo, na 

área de alimentação. (  ) Certo (  ) Errado   

  

3. As empresas públicas de transporte coletivo devem reservar assentos para idosos, 

gestantes, obesos e pessoas portadoras de deficiência. (  ) Certo (  ) Errado   

  

4. Os serviços de habilitação e de reabilitação profissional não têm por objetivo a 

conservação do trabalho, mas sim, sua obtenção. (  ) Certo (  ) Errado   

  

5. A avaliação da deficiência é obrigatória, devendo ser psicossocial, realizada por 

equipe multiprofissional e interdisciplinar. (  ) Certo (  ) Errado   

  

6. 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. (  ) 

Certo (  ) Errado   

  

7. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

estabelece, entre outras, definições para: acessibilidade, desenho universal, barreiras; 

adaptações razoáveis e pessoa com mobilidade reduzida. (  ) Certo (  ) Errado   

  

8. Sobre o acesso à tecnologia assistiva o poder público desenvolverá plano 

específico de medidas, a ser renovado em cada período de 4 (quatro) anos. (  ) Certo (  

) Errado  

  

9. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. (  ) Certo (  ) 

Errado   

 

  



 

10. 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 determinado e posterior à 

inclusão profissional na empresa. (  ) Certo (  ) Errado  

 

11. No que diz respeito ao reconhecimento igual perante a lei, a Lei n° 13.146/2015 

estabelece que é facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada 

de decisão apoiada.  

 

(  ) Certo (  ) Errado 

 

 12. São absolutamente incapazes aqueles que, por causa permanente, não puderem 

exprimir sua vontade.  

 

(  ) Certo (  ) Errado  

 

13. Cada órgão do Poder Judiciário deve dispor de um percentual mínimo de 

servidores, funcionários e terceirizados capacitados para o uso e a interpretação de 

LIBRAS. 

 

 (  ) Certo (  ) Errado  

 

14. O direito ao atendimento prioritário da pessoa com deficiência, da forma como 

prevê o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n o 13.146/2015), NÃO se aplica 

plenamente à tramitação processual e de procedimentos judiciais e administrativos em 

que for parte ou interessada. 

 

 (  ) Certo (  ) Errado 

  

Respostas  

  

1- Certo - Art. 4º-  § 2o   

  

2- Errado- Q778086 - TRE-SP - 2017 Embasamento: Lei 13.146/15 - Art. 3°  Para fins 

de aplicação desta Lei, consideram-se: XIII - profissional de apoio escolar: 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;   

  

3- Errado - Q722807 Embasamento: Apesar das Leis 13.146, de 2015 e 10.048/2000  

trazerem atendimento prioritário aos obesos, nenhuma delas  impõem às empresas 

públicas de transporte o dever de reservar assento para eles. O Art. 3º  da Lei no 

10.048, de 8 de novembro de 2000 traz o seguinte: Art. 3o As empresas públicas de 



 

transporte e as concessionárias de transporte coletivo reservarão assentos, 

devidamente identificados, aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de 

deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo. Não fala de obesos.   

  

4- Errado - Q778087 Embasamento: Está no art. 36 da Lei 13.146, de 2015, § 3o  Os 

serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação 

profissional devem ser dotados de recursos necessários para atender a toda pessoa 

com deficiência, independentemente de sua característica específica, a fim de que ela 

possa ser capacitada para trabalho que lhe seja adequado e ter perspectivas de obtê-

lo, de conservá-lo e de nele progredir.   

  

5- Errado - Q778299 Embasamento: Não será psicossocial e sim biopsicossocial como 

diz o parágrafo  § 1o  do art. 2 da Lei 13.146, de 2015. “A avaliação da deficiência, 

quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 

interdisciplinar”.   

  

6- Certa - Q778303   

  

7- Errado -  Q724031 Embasamento: É o art. 3 do Estatuto da Pessoa com Deficiência 

que estabelece Estatuto da Pessoa com Deficiência e não a Convenção Internacional 

sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.   

  

8- Certo - Q778304   

  

9- Certo - Q777967   

  

10- Errado - Q777907 Embasamento: está no Art. 36, parágrafo § 6o  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 por tempo determinado e concomitante 

com a inclusão profissional na empresa, observado o disposto em regulamento.   

11- Certo - Q782830 

12- Errado - Q787868 Embasamento:  O primeiro Código Civil (Lei n° 3.071/1916) 

estabelecia em seu art. 5° que eram “absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil (...) II. os loucos de todo gênero”. Porém, a Lei 

13.146/2015, em seu art. 114, determinou expressamente que o art. 3° do Código Civil 

passasse a vigorar com a seguinte redação: “São absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. Assim, todas 

as demais hipóteses de incapacidade absoluta foram revogadas do Código.  

 



 

13- Certo - Q791876  

 

14- Errado - Q744416 Embasamento: Lei 13.145/15  em seu Art. 9° no inciso VII  traz 

que “A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo 

com a finalidade de: - tramitação processual e procedimentos judiciais e 

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


