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DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

 

23. Nos termos da Lei no 13.146/2015, as frotas de empresas de táxi devem reservar um percentual de 
seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência igual a 

(A) 2%. 

(B) 20%. 

(C) 10%. 

(D) 5%. 

(E) 15%. 

Gabarito: Letra C 

Questão muito tranquila, está disposta no caput do artigo 51. As frotas de empresas de táxi devem 
reservar 10% (dez por cento) de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. 

 

 

24. Determinado Município pretende instalar elementos verticais de sinalização em espaço de acesso para 

pedestres. Nos termos da Lei no 10.098/2000, os citados elementos 

(A) inviabilizarão, como regra, a circulação local, no entanto, o Município deverá dispor de meios alternativos 

para suprir o acesso prejudicado. 

(B) deverão ser dispostos de forma a não dificultar ou impedir a circulação, e de modo que possam ser 
utilizados com a máxima comodidade. 

(C) não poderão ser instalados. 

(D) poderão, excepcionalmente, impedir a circulação local, haja vista sua importância à coletividade. 

(E) poderão, excepcionalmente, dificultar a circulação local; no entanto, não poderão impedi-la, sob pena 
de infringir o direito à locomoção das pessoas. 

Gabarito: Letra B 

Essa questão exigia um pouquinho mais do candidato que deveria se lembrar do artigo 8º da referida lei 
que diz: Os sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação ou quaisquer outros elementos verticais 
de sinalização que devam ser instalados em itinerário ou espaço de acesso para pedestres deverão ser 
dispostos de forma a não dificultar ou impedir a circulação, e de modo que possam ser utilizados com a 
máxima comodidade. 

 

25. O Ministério Público de determinado Estado ingressou com medida judicial destinada à proteção de 
interesses difusos das pessoas com deficiência. Nos termos da Lei no 7.853/1989, 

(A) o Estado e a União Federal são os únicos legitimados ativos que poderão habilitar-se como litisconsortes 

na referida ação. 

(B) o Estado é o único legitimado ativo que poderá habilitar-se como litisconsorte na referida ação. 

(C) apenas o Ministério Público Estadual deverá figurar no polo ativo da referida ação, não cabendo 
litisconsórcio na hipótese. 

(D) faculta-se aos demais legitimados ativos habilitarem-se como litisconsortes na referida ação. 

(E) é dever dos demais legitimados ativos habilitarem-se como litisconsortes na referida ação. 

Gabarito: Letra D 

Essa era uma questão tranquila... tratava da faculdade dos proponentes de atuarem como litisconsortes, 
conforme preconiza o § 5º do artigo 3º - Fica facultado aos demais legitimados ativos habilitarem-se como 
litisconsortes nas ações propostas por qualquer deles. 

 

26. Considere: 

I. Uma das diretrizes que norteiam o processo de habilitação e de reabilitação da pessoa com deficiência 

consiste na prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural, 



respeitadas a organização das Redes de Atenção à Saúde RAS nos territórios locais e as normas do 

Sistema Único de Saúde SUS. 

II. Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em serviços de 

habilitação e de reabilitação, deve ser garantida capacitação inicial e continuada. 

III. O SUS detém competência exclusiva para promover ações destinadas a garantir à pessoa com 

deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas 
disponíveis, com a finalidade de propiciar sua plena participação social. 

 

Nos termos da Lei no 13.146/2015, está correto o que consta em 

(A) I e III, apenas. 

(B) III, apenas. 

(C) II, apenas. 

(D) I, II e III. 

(E) I e II, apenas. 

Gabarito: Letra E 

Tratando da Habilitação e Reabilitação da PcD, essa questão foi tranquila visto que na afirmativa III deixou 
como competência exclusiva do SUS o trabalho, a habilitação e reabilitação é uma questão social, de 
cidadania então pode e deve ser realizada por todas as áreas do poder público. Essa estava disposta no 
Capítulo II da Lei 13.146/15, artigos 14 à 17. 
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