
TST – PROVA DE ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA 

GABARITO COMENTADO – QUESTÕES DE NOÇÕES SOBRE DIREITO DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

17. Nos termos da Lei no 13.146/2015, a pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência 
em situação de tutela ou de curatela  

(A) não é admissível, haja vista as peculiaridades legais concernentes aos institutos da tutela e 
curatela da pessoa com deficiência.  

(B) deve ser realizada, em caráter excepcional e desde que preenchidos os requisitos legais, 
dentre eles, que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes 
não tutelados ou curatelados.  

(C) é admissível, em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefício direto para 
sua saúde, não sendo cabível em qualquer outra hipótese.  

(D) deve ser realizada, como regra, inexistindo impeditivo legal para sua implementação, haja 
vista que envolve ação de utilidade pública.  

(E) deve ser realizada, em caráter excepcional, apenas e exclusivamente quando houver indícios 
de benefício à saúde de outras pessoas com deficiência, dado o caráter coletivo da pesquisa 
científica.  

Gabarito: Letra B 

Questão muito tranquila, essa concepção está disposta no artigo 12 §3º, e trata da pesquisa científica 
ligada ao direito à vida. A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou 
de curatela deve ser realizada, em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefício direto 
para sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde que não haja outra opção de 
pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados. 

 

18. 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 no 13.146/2015, 

(A) o direito à prioridade, a que se refere o enunciado, será reconhecido à pessoa com 
deficiência beneficiária apenas duas vezes. 

(B) deve ser reservado, no mínimo, 5%, das unidades habitacionais para pessoa com deficiência. 

(C) o imóvel deve ser para moradia própria. 

(D) caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais reservadas, as 
unidades não utilizadas não serão disponibilizadas às demais pessoas, devendo-se aguardar que, 
em algum momento, sobrevenha pessoa com deficiência interessada. 

(E) deve ser reservado, no mínimo, 2%, das unidades habitacionais para pessoa com deficiência. 

Gabarito: Letra C 

O direito à moradia é o assunto dessa questão o item correto é a letra C, visto que nos programas 
habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência goza de prioridade 
na aquisição de imóvel para moradia própria. 

 

19. No que concerne ao conceito de pessoa com mobilidade reduzida, previsto no Decreto no 
5.296/2004, considere: 

I. A dificuldade de movimentar-se, desde que preenchidos os requisitos legais, pode ser 
decorrente de qualquer motivo. 

II. A pessoa com mobilidade reduzida enquadra-se no conceito de pessoa portadora de 
deficiência. 



III. A dificuldade de movimentar-se gera redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, 
coordenação motora e percepção. 

IV. A pessoa com mobilidade reduzida tem dificuldade de movimentar-se permanentemente, 
pois a dificuldade de movimentar- se temporariamente não integra o conceito de pessoa com 
mobilidade reduzida. 

Está correto o que consta APENAS em 

(A) I e IV. 

(B) II, III e IV. 

(C) I e III. 

(D) II e III. 

(E) II e IV. 

Gabarito: Letra C 

Aqui ele cobrou conceitos descritos no decreto 5.296/2004, As afirmativas erradas são a de número II, 
visto que a Pessoa com Mobilidade Reduzida é aquela que não se enquadra na descrição de Pessoa com 
Deficiência e a de número IV, a pessoa com mobilidade reduzida pode ter dificuldade de se movimentar 
temporária ou permamentemente. 

 

20. Nos termos da Lei no 10.098/2000, especificamente no que concerne aos requisitos de 
acessibilidade que devem ser observados na construção, ampliação ou reforma de edifícios 
públicos ou privados destinados ao uso coletivo, considere: 

I. Nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a estacionamento de 
uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, 
devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com 
dificuldade de locomoção permanente. 

II. Pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras 
arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora 
de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

III. Pelo menos dois dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as 
dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverão cumprir os requisitos de 
acessibilidade previstos em Lei. 

IV. Os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-se seus 
equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Está correto o que consta APENAS em 

(A) I e III. 

(B) II, III e IV. 

(C) II e IV. 

(D) I, II e IV. 

(E) III. 

Gabarito: Letra D 

Essa questão é bem tranquila é o único erro está na afirmativa III que traz a ideia de 2 itinerários, enquanto 
o correto é pelo menos um. 

 

21. Carla trabalha em determinado hospital particular há dez anos, sendo responsável pelo setor 
de internação de pacientes que chegam ao hospital. No mês de maio de 2017, Carla, 
propositadamente, dificultou a internação hospitalar de José, pessoa com deficiência e, na 
época, com 40 anos de idade. Cumpre salientar que o estado de José não exigia atendimento de 



urgência ou emergência, sendo a internação destinada à realização de exames médicos 
específicos. Nos termos da Lei no 7.853/1989, o ato de Carla 

(A) não constitui crime, no entanto, estará sujeita a respectiva punição em outras searas do 
direito. 

(B) não constitui crime, tampouco representa qualquer ilegalidade. 

(C) constitui crime punível com pena de detenção e multa. 

(D) constitui crime punível com pena de detenção, inexistindo multa nessa hipótese. 

(E) constitui crime punível com pena de reclusão e multa. 

Gabarito: Letra E 

Questão muito similar a aplicada na prova de analista da área judiciária. 

Essa hipótese descrita está se enquadra nos crimes descritos na lei 7.853/89, que tem como pena: 
reclusão de 2 a 5 anos e multa, conforme artigo 8º. 

 

22. A Defensoria Pública da União propôs ação civil pública para a defesa de direitos difusos de 
pessoas com deficiência. A ação foi julgada improcedente por deficiência de prova, tendo a 
sentença sido confirmada em segundo grau de jurisdição e transitado em julgado. Nesse caso, 
conforme preceitua a Lei no 7.853/1989, 

(A) qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, 
independentemente da existência ou não de nova prova. 

(B) a sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes. 

(C) apenas a Defensoria Pública da União poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, 
desde que haja nova prova. 

(D) qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, desde que haja 
nova prova. 

(E) apenas o Ministério Público poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, desde que 
haja nova prova. 

Gabarito: Letra D 

Essa questão trata sobre a sentença das medidas judiciais está descrita no artigo 4º - A sentença terá 
eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente 
por deficiência de prova, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico 
fundamento, valendo-se de nova prova. 

 

23. A empresa ABC é locadora de veículos e possui inúmeros veículos para atender os diversos 
Estados do Brasil. Nos termos da Lei no 13.146/2015, essa empresa é obrigada a oferecer 

(A) 1 veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência, a cada conjunto de 30 veículos de 
sua frota. 

(B) 2 veículos adaptados para uso de pessoa com deficiência, a cada conjunto de 20 veículos de 
sua frota. 

(C) 3 veículos adaptados para uso de pessoa com deficiência, a cada conjunto de 20 veículos de 
sua frota. 

(D) 3 veículos adaptados para uso de pessoa com deficiência, a cada conjunto de 30 veículos de 
sua frota. 

(E) 1 veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência, a cada conjunto de 20 veículos de 
sua frota. 

Gabarito: Letra E 

Essa questão é muito legal e gerou uma polêmica a poucos dias, porém aqui está perfeita, conforme o 
artigo 52 -  As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer 1 (um) veículo adaptado para uso de pessoa 
com deficiência, a cada conjunto de 20 (vinte) veículos de sua frota. 
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