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Item 24 – ERRADO 

Art. 30.  Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas 
instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, 
devem ser adotadas as seguintes medidas: 

III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades 
específicas do candidato com deficiência; 

V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto 
na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia 
solicitação e comprovação da necessidade; 

 

Item 25 - ERRADO  

A formulação do item foi estranha. O uso da conjunção “mas” com função adversativa foi 
equivocado, visto que os dois imperativos são corretos. Com isso o item precisa ser julgado 
como errado, por conta do uso errado da conjunção. 

Art. 4º  Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. 

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

 
Essa questão poderá ter recurso, visto que a conjunção "mas" pode ter o uso aditivo 
equivalente ao também, logo o item pode ser considerado certo ou errado, por tanto solicita-
se a anulação do item. 
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