
   
  

PROVA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AJAA 

QUESTÕES DE DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Questão 36 

Gabarito: Correto 

Resolução 230/16 - Art.4 § 2º Cada órgão do Poder Judiciário deverá dispor de, pelo menos, cinco por cento 

de servidores, funcionários e terceirizados capacitados para o uso e interpretação da Libras. 

 

 

Questão 37 

Gabarito: Certo 

Lei 13.146/2015 

Art. 34.  A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente 

acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 

Art. 4 § 2o  A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. 

 

 

Questão 38  

Gabarito: Errado 

Lei 13.146/2015 

Art. 28 § 1o  Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, deve ofertar profissionais de 

apoio escolar, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, 

anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. 

 

Questão 39  

Gabarito: Correto  

Lei 13.146/2015 

Art. 85 § 1o  A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 

 

 



   
  

Questão 40  

Gabarito: Errado 

Res. 230/16 

Art. 26 § 1º A Administração não poderá obrigar o servidor com mobilidade comprometida a utilizar o sistema 

“home office”, mesmo diante da existência de muitos custos para a promoção da acessibilidade do servidor 

em seu local de trabalho. 
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