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Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência- 
Questões s/comentários. 

 
(IBFC/TRE - PA/2020) 

01) Dentre as medidas apropriadas para assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seu 
direito à liberdade de expressão e opinião, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou 
Falso (F). 
( ) Fornecer, prontamente e sem custo adicional, às pessoas com deficiência, todas as informações 
destinadas ao público em geral, em formatos acessíveis e tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de 
deficiência.  
( ) Aceitar e facilitar, em trâmites oficiais, o uso de línguas de sinais, braille, comunicação aumentativa e 
alternativa, e de todos os demais meios, modos e formatos acessíveis de comunicação, à escolha das 
pessoas com deficiência.  
( ) Urgir as entidades públicas que oferecem serviços ao público em geral, inclusive por meio da Internet, a 
fornecer informações e serviços em formatos acessíveis, que possam ser usados por pessoas com 
deficiência, sendo que tal medida não poderá ser feita com as entidades privadas. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 
A) V, V, V 
B) V, V, F 
C) V, F, V 
D) F, F, V 

 (IBFC/TRE - PA/2020) 
02) O Decreto Legislativo nº 186/2008, que aprovou o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, aborda a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência. 
Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo: 
I. Facilitar a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, na forma e no momento em que elas 
quiserem, e a custo acessível.  
II. Propiciar às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado uma capacitação em técnicas de 
mobilidade.  
III. Incentivar o isolamento das pessoas com deficiência, para que não se machuquem diante das barreiras 
existentes na sociedade. 
Assinale a alternativa correta sobre as medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua 
mobilidade pessoal com a máxima independência possível. 
A) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
D) Apenas a afirmativa I está correta. 

 (IBFC/TRE - PA/2020) 
03) No que diz respeito aos deveres e condutas dos Estados Partes, de acordo com o Decreto Legislativo 
nº 186/2008, que aprovou o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
( ) Os Estados Partes reconhecem que todas as pessoas são iguais perante e sob a lei e que fazem jus, 
sem qualquer discriminação, a igual proteção e igual benefício da lei.  
( ) Os Estados Partes proibirão qualquer discriminação baseada na deficiência e garantirão às pessoas 
com deficiência igual e efetiva proteção legal contra a discriminação por qualquer motivo.  
( ) Os Estados Partes adotarão medidas para aplicação do desenho universal, mas não para que a 
adaptação razoável seja oferecida. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
A) V, V, V. 
B) V, V, F. 
C) V, F, V. 
D) F, F, V. 

 (IBFC/TRE - PA/2020) 
04) Sobre as definições estabelecidas pelo Decreto Legislativo nº 186/2008, que aprovou o texto da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em 
Nova Iorque, em 30 de março de 2007, assinale a alternativa correta. 
A) "Adaptação razoável" significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o 
propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de 
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oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos 
político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. 
B) "Discriminação por motivo de deficiência" significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que 
não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as 
pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos 
os direitos humanos e liberdades fundamentais. 
C) "Comunicação" abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a comunicação tátil, os caracteres 
ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas 
auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 
comunicação, inclusive a tecnologia da informação e comunicação acessíveis. 
D) "Desenho universal" abrange as línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação não-falada. 

 (FCC/MPE-MT/2019) 
05) Segundo o disposto no Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (Decreto n° 6.949/2009) acerca das comunicações submetidas ao Comitê sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, por pessoas ou grupo de pessoas que aleguem serem vítimas de violação das 
disposições da Convenção por Estados-Partes, 
A) devem ter sido esgotados todos os recursos internos disponíveis, ainda que a tramitação desses recursos se 
prolongue injustificadamente. 
B) é admissível a comunicação anônima. 
C) os fatos que motivaram a comunicação podem ter ocorrido antes da entrada em vigor do Protocolo para o 
Estado-Parte em apreço, ainda que não mais continuem ocorrendo. 
D) o fato de a comunicação estar precariamente fundamentada ou não suficientemente substanciada não impede 
a sua admissibilidade. 
E) a comunicação será inadmissível quando a mesma matéria já tenha sido ou esteja sendo examinada sob outro 
procedimento de investigação ou resolução internacional. 

 (FCC/MPE-MT/2019) 
06) A propósito da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo 
Facultativo (Decreto n° 6.949/2009), 
A) a aprovação havida por meio de Decreto Legislativo do Congresso Nacional com o quórum qualificado de 
maioria absoluta dos membros de suas Casas assegura-lhe o status de norma supralegal no ordenamento jurídico 
brasileiro. 
B) os Estados-Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal limitada, em 
desigualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. 
C) as pessoas com deficiência deverão ter assegurado acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e 
gratuito, e ao ensino secundário, em desigualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que 
vivem. 
D) os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar o pleno desenvolvimento, o avanço e 
o empoderamento das mulheres, a fim de garantir-lhes o exercício e o gozo dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais estabelecidos na Convenção. 
E) o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência poderá receber comunicações submetidas por 
pessoas ou grupo de pessoas que aleguem serem vítimas de violação das disposições da Convenção, referentes 
a qualquer Estado, signatário ou não do Protocolo Facultativo à Convenção. 

 (VUNESP/Câmara de Piracicaba - SP/2019) 
07) Assinale a alternativa que contém uma informação correta a respeito do Comitê sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, nos termos do que prevê o Decreto n° 6.949/09, que promulgou a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em 
Nova York, em 30 de março de 2007. 
A) O Comitê entrou em vigor com 18 membros, podendo ser acrescido de mais seis membros ao alcançar 60 
ratificações ou adesões. 
B) Os membros desse Comitê são eleitos por votação aberta e justificada em sessões da Conferência dos 
Estados Partes, a partir de uma lista de pessoas designadas pelos Estados Partes entre seus nacionais. 
C) O Comitê tem liberdade para estabelecer suas próprias normas de procedimento. 
D) Em caso de morte, demissão ou declaração de um membro de que, por algum motivo, não poderá continuar a 
exercer suas funções, o Estado Parte que o tiver indicado não terá direito de designar um outro perito abrindo-se 
imediatamente novas eleições. 
E) O mandato dos membros eleitos na primeira eleição expirou ao fim de quatro anos da vigência da Convenção. 

 (VUNESP/Câmara de Sertãozinho - SP/2019) 
08) O Decreto Legislativo nº 186/2008 aprovou o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007. Esse texto 
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normativo trouxe conceitos importantes. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um desses 
conceitos. 
A) Denomina-se “Comunicação” a proteção ao exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência. 
B) A “Língua” abrange os dialetos, a visualização de textos, o braile, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, 
os dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os 
meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a 
tecnologia da informação e comunicação acessíveis. 
C) São chamadas de “Desenho universal” as modificações e os ajustes necessários e adequados que não 
acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as 
pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos 
os direitos humanos e liberdades fundamentais. 
D) “Discriminação por motivo de deficiência” significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em 
deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos 
âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, 
inclusive a recusa de adaptação razoável. 
E) “Adaptação razoável” significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na 
maior medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. 

 (INAZ do Pará/Prefeitura de Magalhães Barata - PA/2019) 
09) “Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. ”  

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 2010/2009/decreto/d6949.htm 

A afirmação acima trata-se: 
A) Decreto 6.949 de 25 de agosto de 2009. 
B) Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005. 
C) Lei 10.753 de 30 de outubro de 2003. 
D) Decreto 7.612 de 17 de novembro de 2011. 

 (CESPE/TJ-PR/2019) 
10) Entre os princípios gerais previstos no texto da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas 
com Deficiência inclui-se, expressamente, o princípio 
A) da tolerância. 
B) da igualdade entre homem e mulher. 
C) do cuidado em tempo integral. 
D) da prioridade de atendimento. 

 (FUMARC/PC-MG/2018) 
11) No Brasil, o Congresso Nacional aprovou o Tratado por três quintos dos votos dos membros de cada 
Casa, em dois turnos, isto é, pelo procedimento previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição. 

 (FCC/Câmara Legislativa do Distrito Federal/2018) 
12) O Decreto n° 6.949/2009, que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, prevê, dentre as medidas de conscientização sobre as condições 
das pessoas com deficiência e respeito por seus direitos e dignidade: 
A) Assegurar que as entidades privadas que oferecem instalações e serviços abertos ao público ou de uso público 
levem em consideração todos os aspectos relativos à acessibilidade para pessoas com deficiência. 
B) Fomentar em todos os níveis do sistema educacional, incluindo neles todas as crianças desde tenra idade, uma 
atitude de respeito para com os direitos das pessoas com deficiência. 
C) Promover outras formas apropriadas de assistência e apoio a pessoas com deficiência, a fim de assegurar a 
essas pessoas o acesso a informações. 
D) Assegurar o efetivo acesso das pessoas com deficiência à justiça, em igualdade de condições com as demais 
pessoas. 
E) Proibir a privação ilegal ou arbitrária da liberdade de pessoas com deficiência e que toda privação de liberdade 
esteja em conformidade com a lei e a existência da deficiência não justifique tal privação. 

 (VUNESP/PC-SP/2018) 
13) Assinale a alternativa que contempla um tratado de direitos humanos, incorporado pelo Direito 
Brasileiro com o status de norma constitucional, que faz parte do que a doutrina chama de Bloco de 
Constitucionalidade. 
A) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 
B) Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados. 
C) Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas e degradantes. 
D) Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 
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E) Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. 

 (PGR/PGR/2018) 
14) A Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência não prevê, de modo expresso, o 
respeito à autonomia e independência das pessoas com deficiência. 

 (PGR/PGR/2018) 
15) De acordo com a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, o ambiente 
econômico e social não afeta a inclusão e o exercício de direitos por parte das pessoas com deficiência. 

 (FCC/DPE-AM/2018) 
16) O Brasil, tendo ratificado a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, comprometeu-se a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, o que englobou: 
A) Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada em deficiência, por parte de 
qualquer pessoa, organização ou empresa, desde que não privada. 
B) Adotar medidas necessárias para revogar leis que possam constituir discriminação contra a pessoa com 
deficiência. 
C) Reconhecer que o fator limitador da pessoa com deficiência é sua própria deficiência e não o ambiente em que 
a pessoa está inserida. 
D) Proteger a pessoa com deficiência por meio da interdição civil. 
E) Assegurar que todos os programas e instalações destinados a atender pessoas com deficiência sejam 
monitorados por autoridades locais, ligados ao poder central executivo do Estado. 

 (UPENET/IAUPE/Prefeitura de Paulista - PE/2018) 
17) A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (ONU, 2008) tem o propósito de promover, 
proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais para todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. 
Das alternativas apresentadas, assinale a que NÃO faz parte dos princípios gerais da Convenção. 
A) Igualdade de gênero - homem/mulher. 
B) Respeitar as diferenças e aceitar as pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da 
humanidade. 
C) Respeitar as diferenças e tratar as pessoas com deficiência de maneira idêntica às demais. 
D) Respeitar as capacidades em desenvolvimento das crianças com deficiência e o direito de preservar suas 
identidades. 
E) Possibilitar a autonomia individual, viabilizando a liberdade para fazer a própria escolha, independente das 
pessoas. 

 (CESPE/TRF - 1ª REGIÃO/2017) 
18) A respeito do direito das pessoas com deficiência, julgue o item a seguir, considerando a legislação 
pertinente. 
Nos termos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, os Estados-partes se comprometem a 
adotar medidas para modificar costumes que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência. 

 (CESPE/TRF - 1ª REGIÃO/2017) 
19) A respeito do direito das pessoas com deficiência, julgue o item a seguir, considerando a legislação 
pertinente. 
No caso de uma família imediata declarar não possuir condições de cuidar de uma de suas crianças por ser 
portadora de deficiência, as autoridades brasileiras deverão encaminhar a criança a uma família substituta na 
comunidade, como prevê a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da qual o Brasil é 
signatário. 

 (PUC-PR/TJ-MS/2017) 
20) Para os propósitos da Convenção, “Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes 
necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em 
cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. 

 (PUC-PR/TJ-MS/2017) 
21) Para os propósitos da Convenção, “Língua” abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a 
comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a 
linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios 
e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da informação e 
comunicação acessíveis. 

 (PUC-PR/TJ-MS/2017) 

https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/
https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/


 

@Quebrandoquestões 

 
6/38 

22) Os Estados Partes se comprometem a promover a capacitação em relação aos direitos reconhecidos 
pela presente Convenção dos profissionais e equipes que trabalham com pessoas com deficiência, de 
forma a melhorar a prestação de assistência e serviços garantidos por esses direitos. 

 (PUC-PR/TJ-MS/2017) 
23) Os Estados Partes reconhecem que as mulheres e meninas com deficiência estão sujeitas a múltiplas 
formas de discriminação e, portanto, tomarão medidas para assegurar a mulheres e meninas com 
deficiência o pleno e igual exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. 

 (MPT/MPT/2017) 
24) O núcleo da definição de pessoas com deficiência é a interação dos impedimentos que essas pessoas 
têm com as diversas barreiras sociais, que resultam na obstrução de sua participação plena e efetiva na 
sociedade, com igualdade de condições com as demais pessoas. 

 (MPT/MPT/2017) 
25) Para os conceitos da Convenção, a deficiência se encontra na sociedade, uma vez que as barreiras 
sociais impedem a interação plena e efetiva das pessoas que possuem características de impedimentos 
físicos, mentais, sensoriais e intelectuais. 

 (VUNESP/Prefeitura de Rosana - SP/2016) 
26) A Convenção dos direitos das pessoas com deficiência foi instituído pelo Decreto-Lei n° 6.949/2009. 
Assinale a alternativa com a correta definição trazida pela lei sobre o termo “adaptação razoável” . 
A) É a disponibilização de visualização de textos, o braile, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os 
dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os 
meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a 
tecnologia da informação e comunicação acessíveis. 
B) São as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou 
indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou 
exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais. 
C) Abrange a disseminação entre os deficientes de informações sobre as línguas faladas e de sinais e outras 
formas de comunicação não falada. 
D) É qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir 
ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, 
civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável. 
E) É a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior medida possível, por 
todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. Tal não excluirá as ajudas técnicas para 
grupos específicos de pessoas com deficiência, quando necessárias. 

 (FUNIVERSA/Secretaria da Criança - DF/2015) 
27) Tratando-se de tratado internacional que versa a respeito dos direitos humanos, a Convenção da ONU 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ostenta hierarquia normativa supralegal, conquanto 
infraconstitucional. 

 (FMP/MPE-AM/2015) 
28) A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência é o primeiro Tratado 
Internacional de Direitos Humanos que foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro com status e 
equiparação às normas constitucionais, nos termos do artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal. 

 (FCC/DPE-MA/2015) 
29) Uma defensora pública, no cumprimento de suas atribuições, é procurada por uma pessoa com 
deficiência narrando que, embora tenha esgotado os recursos internos no ordenamento brasileiro, não 
obteve acesso ao transporte público local. A defensora pretende comunicar o fato narrado ao Comitê 
previsto na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Nesta hipótese, o Comitê 
deverá considerar essa comunicação 
A) inadmissível, porque transporte não é uma matéria das disposições da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência. 
B) inadmissível, se a comunicação for anônima. 
C) inadmissível, se os fatos que motivaram a comunicação tenham ocorrido antes da entrada em vigor do 
Protocolo para o Brasil, mesmo para os fatos que continuarem ocorrendo após aquela data. 
D) admissível, se a mesma matéria tiver sido examinada pelo Comitê. 
E) admissível, mesmo que a comunicação esteja precariamente fundamentada. 

 (FCC/DPE-MA/2015) 
30) Em conformidade com o art. 5°, § 3°, da Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
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três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Com 
base nesse dispositivo, foi incorporada com equiparação às emendas constitucionais a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Seu texto assegura direitos que, após a 
mencionada incorporação, passaram a integrar o regime constitucional dos direitos e garantias 
fundamentais. Entre eles, encontra-se o direito das pessoas com deficiência a um padrão adequado de 
vida para si e para suas famílias, que inclui, segundo o texto da Convenção: 
A) educação, moradia e trabalho adequados. 
B) alimentação, vestuário e moradia adequados. 
C) trabalho, higiene e transporte adequados. 
D) alimentação, moradia, educação e transporte adequados. 
E) moradia, educação, trabalho e segurança adequados. 

 (MPT/MPT/2015) 
31) Com o fim de assegurar às pessoas com deficiência o efetivo acesso à justiça, os Estados-partes 
promoverão a capacitação apropriada daqueles que trabalham na área de administração da justiça, 
inclusive a polícia e os funcionários do sistema penitenciário. 

 (MPT/MPT/2015) 
32) Os Estados-partes reconhecerão o direito das pessoas com deficiência à liberdade de movimentação, 
à liberdade de escolher sua residência e à nacionalidade, exceto nos casos de asilo territorial. 

 (MPT/MPT/2015) 
33) Os Estados-partes protegerão a privacidade dos dados pessoais e dados relativos à saúde e à 
reabilitação de pessoas com deficiência, exceto em casos nos quais a informação seja imprescindível à 
segurança do Estado-parte. 

 (VUNESP/Prefeitura de Suzano - SP/2015) 
34) A Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU e 
ratificada pelo Brasil em sua legislação, é taxativa ao determinar que as pessoas com deficiência 
A) não sejam privadas, em qualquer hipótese, de exercer o seu direito à liberdade de movimentação. 
B) em casos extremos sejam obrigadas a viver em determinado tipo de moradia. 
C) quando diagnosticadas com pequeno grau de surdez, devem passar a ser educadas em LIBRAS. 
D) tenham acesso a uma variedade de serviços de apoio em domicílio ou em instituições residenciais. 
E) poderão ser impedidas pela família de conviver com seus filhos, sob a alegação de deficiência. 

 (PGR/PGR/2015) 
35) O Protocolo facultativo a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas 
com deficiência prevê que seu Comitê considerará inadmissível a comunicação de vítima sobre violação 
de direitos previstos na Convenção quando a comunicação for anônima ou quando a mesma matéria já 
tenha sido examinada pelo Comitê ou tenha sido ou estiver sendo examinada sob outro procedimento de 
investigação ou resolução internacional, entre outros motivos de inadmissibilidade. 

 (PGR/PGR/2015) 
36) A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência determina que os Estados Partes 
reconheçam o direito das pessoas com deficiência a educação. Para efetivar esse direito sem 
discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis. 

 (MPE-SP/MPE-SP/2013) 
37) É propósito da aludida Convenção o de promover, proteger e assegurar o desfrute pleno e equitativo 
de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte de todas as pessoas com deficiência e 
promover o respeito pela sua inerente dignidade. 

 (MPE-SP/MPE-SP/2013) 
38) Constitui, dentre outros, compromisso dos Estados Partes o de promover a capacitação de 
profissionais e de equipes que trabalham com pessoas com deficiência, em relação aos direitos 
reconhecidos na Convenção, para que possam prestar melhor assistência e serviços garantidos por esses 
direitos. 

 (MPE-SP/MPE-SP/2013) 
39) Dentre outras medidas a serem adotadas para conscientização de toda a sociedade, inclusive das 
famílias, sobre as condições das pessoas com deficiência e fomentar o respeito pelos direitos e pela 
dignidade das pessoas com deficiência, encontra-se expressamente previsto o fomento em todos os 
níveis do sistema educacional, incluindo neles todas as crianças desde tenra idade, de uma atitude de 
respeito para com os direitos das pessoas com deficiência. 

 (MPE-SP/MPE-SP/2013) 
40) Para realizar o direito das pessoas com deficiência à educação, constitui obrigação dos Estados 
Partes, dentre outras, a de assegurar que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do ensino 
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fundamental gratuito, que deve ser prestado preferencialmente em escolas concebidas e previamente 
aparelhadas para lidar com os diversos tipos de deficiência, especializadas no atendimento dessa parcela 
da população. 

 (MPE-SP/MPE-SP/2013) 
41) Constitui, dentre outros, compromisso dos Estados Partes o de realizar e promover a pesquisa e o 
desenvolvimento de produtos, serviços, equipamentos e instalações com desenho universal que exijam o 
mínimo possível de adaptação e cujo custo seja o mínimo possível, destinados a atender às necessidades 
específicas de pessoas com deficiência, a promover sua disponibilidade e seu uso e a promover o 
desenho universal quando da elaboração de normas e diretrizes. 

 (FCC/DPE-CE/2014) 
42) A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi incorporada ao 
ordenamento interno com equiparação às emendas constitucionais. Os direitos nela contida passam, 
desse modo, a compor o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais. Entre eles, se 
encontram: 
A) a garantia, no caso em que a família imediata de uma criança com deficiência não tenha condições de cuidar 
da criança, de que cuidados alternativos sejam oferecidos por outros parentes e, se isso não for possível, dentro 
de ambiente familiar, em instituições do Poder Público; e a garantia de que serão adotadas medidas apropriadas 
para que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de desenvolver e utilizar seu potencial criativo, 
artístico e intelectual, não somente em benefício próprio, mas também para o enriquecimento da sociedade, 
assegurado o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros 
pelo tempo que a lei fixar. 
B) o direito de exigir dos profissionais de saúde que dispensem às pessoas com deficiência atenção mais elevada 
do que a dispensada às demais pessoas e, principalmente, que obtenham o consentimento livre e esclarecido das 
pessoas com deficiência concernentes; e a garantia, no caso em que a família imediata de uma criança com 
deficiência não tenha condições de cuidar da criança, de que cuidados alternativos sejam oferecidos por outros 
parentes e, se isso não for possível, dentro de ambiente familiar, em instituições do próprio Poder Público. 
C) o direito das pessoas com deficiência a um padrão adequado de vida para si e para suas famílias, inclusive 
moradia, alimentação, educação, saúde, cultura, lazer, prática desportiva, vestuário, higiene e transporte 
adequados, bem como à melhoria contínua de suas condições de vida; e a garantia de que serão adotadas 
medidas apropriadas para que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de desenvolver e utilizar seu 
potencial criativo, artístico e intelectual, não somente em benefício próprio, mas também para o enriquecimento da 
sociedade, assegurado o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível 
aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 
D) a garantia de que as crianças com deficiência tenham o direito de expressar livremente sua opinião sobre todos 
os assuntos que lhes disserem respeito, tenham a sua opinião devidamente valorizada de acordo com sua idade e 
maturidade, em igualdade de oportunidades com as demais crianças; e o direito à proteção e à segurança das 
pessoas com deficiência que se encontrarem em situações de risco, inclusive situações de conflito armado, 
emergências humanitárias e ocorrência de desastres naturais. 
E) o direito das pessoas com deficiência a um padrão adequado de vida para si e para suas famílias, inclusive 
moradia, alimentação, educação, saúde, cultura, lazer, prática desportiva, vestuário, higiene e transporte 
adequados, bem como à melhoria contínua de suas condições de vida; e o direito à proteção e à segurança das 
pessoas com deficiência que se encontrarem em situações de risco, inclusive situações de conflito armado, 
emergências humanitárias e ocorrência de desastres naturais. 

 (INSTITUTO AOCP/IBC/2013) 
43) De acordo com o artigo 3º do Decreto nº 6.949, de 25/8/2009, é INCORRETO afirmar que são princípios 
gerais da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: 
A) o respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e 
a independência das pessoas e a não-discriminação. 
B) promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. 
C) a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade e o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas 
com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade. 
D) a igualdade de oportunidades, a acessibilidade e a igualdade entre o homem e a mulher 
E) o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com 
deficiência de preservar sua identidade. 

 (FEPESE/FCEE-SC/2012) 
44) Os Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007, se comprometem a: 
1. Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada em deficiência por parte de 
empresas privadas. 
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2. Abster-se de participar em qualquer ato ou prática incompatível com a Convenção. 
3. Propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a respeito de ajudas técnicas para 
locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas. 
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 
A) É correta apenas a afirmativa 3. 
B) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. 
C) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 
D) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. 
E) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. 

 (FEPESE/FCEE-SC/2012) 
45) De acordo com a “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”, aprovada pelo Decreto 
Legislativo no 186/2008, será estabelecido um “Comitê” para desempenhar as funções definidas. 
O Comitê será constituído, quando da entrada em vigor da presente Convenção, de _____ peritos e, 
quando a Convenção alcançar sessenta ratificações ou adesões, o Comitê será acrescido em ______ 
membros. 
Assinale a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas do texto. 
A) quinze; cinco. 
B) doze; seis. 
C) dez; oito. 
D) oito; dez. 
E) seis; doze. 

 (VUNESP/Prefeitura de Presidente Prudente - SP/2016) 
46) O Decreto no 186, de 2008, institui as regras da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência. Assinale a alternativa correta sobre as medidas de acessibilidade que os Estados Partes 
deverão adotar. 
A) Assegurar que unicamente as entidades públicas que oferecem instalações e serviços abertos levem em 
consideração todos os aspectos relativos à acessibilidade para pessoas com deficiência. 
B) Dotar os edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público de sinalização em braille e em 
formatos de fácil leitura e compreensão. 
C) Oferecer apenas formas de assistência humana, tais como guias, ledores e intérpretes profissionais da língua 
de sinais, para facilitar o acesso aos edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público. 
D) Promover o acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, 
não relacionadas à Internet. 
E) Promover, desde a fase inicial, a concepção, o desenvolvimento, a produção e a disseminação de sistemas e 
tecnologias de informação e comunicação, a fim de que esses sistemas e tecnologias se tornem acessíveis sem 
custo algum. 
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Gabarito 

1 B 41 C 

2 B 42 D 

3 B 43 B 

4 C 44 E 

5 E 45 B 

6 D 46 B 

7 C 47  

8 D 48  

9 A 49  

10 B 50  

11 C 51  

12 B 52  

13 E 53  

14 E 54  

15 E 55  

16 B 56  

17 C 57  

18 C 58  

19 E 59  

20 C 60  

21 E 61  

22 C 62  

23 C 63  

24 C 64  

25 C 65  

26 B 66  

27 E 67  

28 C 68  

29 B 69  

30 B 70  

31 C 71  

32 E 72  

33 E 73  

34 D 74  

35 C 75  

36 C 76  

37 C 77  

38 C 78  

39 C 79  

40 E 80  

https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/
https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/




 

@Quebrandoquestões 

 
12/38 

Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência- 
Questões c/comentários. 

 
(IBFC/TRE - PA/2020) 

01) Dentre as medidas apropriadas para assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seu 
direito à liberdade de expressão e opinião, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou 
Falso (F). 
( ) Fornecer, prontamente e sem custo adicional, às pessoas com deficiência, todas as informações 
destinadas ao público em geral, em formatos acessíveis e tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de 
deficiência.  
( ) Aceitar e facilitar, em trâmites oficiais, o uso de línguas de sinais, braille, comunicação aumentativa e 
alternativa, e de todos os demais meios, modos e formatos acessíveis de comunicação, à escolha das 
pessoas com deficiência.  
( ) Urgir as entidades públicas que oferecem serviços ao público em geral, inclusive por meio da Internet, a 
fornecer informações e serviços em formatos acessíveis, que possam ser usados por pessoas com 
deficiência, sendo que tal medida não poderá ser feita com as entidades privadas. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 
A) V, V, V 
B) V, V, F 
C) V, F, V 
D) F, F, V 

Comentário: 
 

Artigo 21 
 

Liberdade de expressão e de opinião e acesso à informação 
 
Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar que as pessoas com deficiência 
possam exercer seu direito à liberdade de expressão e opinião, inclusive à liberdade de buscar, receber e 
compartilhar informações e ideias, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas e por intermédio de 
todas as formas de comunicação de sua escolha, conforme o disposto no Artigo 2 da presente Convenção, entre 
as quais: 
 
a) Fornecer, prontamente e sem custo adicional, às pessoas com deficiência, todas as informações destinadas 
ao público em geral, em formatos acessíveis e tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de deficiência; 
(ITEM I) 
 
b) Aceitar e facilitar, em trâmites oficiais, o uso de línguas de sinais, braille, comunicação aumentativa e 
alternativa, e de todos os demais meios, modos e formatos acessíveis de comunicação, à escolha das pessoas 
com deficiência; (ITEM II) 
 
c) Urgir as entidades privadas que oferecem serviços ao público em geral, inclusive por meio da Internet, a 
fornecer informações e serviços em formatos acessíveis, que possam ser usados por pessoas com deficiência; 
(ITEM III) 
 
d) Incentivar a mídia, inclusive os provedores de informação pela Internet, a tornar seus serviços acessíveis a 
pessoas com deficiência; 
 
e) Reconhecer e promover o uso de línguas de sinais.  
 
Gabarito: Letra B. 

(IBFC/TRE - PA/2020) 
02) O Decreto Legislativo nº 186/2008, que aprovou o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, aborda a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência. 
Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo: 
I. Facilitar a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, na forma e no momento em que elas 
quiserem, e a custo acessível.  
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II. Propiciar às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado uma capacitação em técnicas de 
mobilidade.  
III. Incentivar o isolamento das pessoas com deficiência, para que não se machuquem diante das barreiras 
existentes na sociedade. 
Assinale a alternativa correta sobre as medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua 
mobilidade pessoal com a máxima independência possível. 
A) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
D) Apenas a afirmativa I está correta. 

Comentário: 
 

Artigo 20 
 

Mobilidade pessoal 
 
Os Estados Partes tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal 
com a máxima independência possível: 
 
a) Facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, na forma e no momento em que elas quiserem, 
e a custo acessível; (ITEM I) 
 
b) Facilitando às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas, dispositivos e ajudas técnicas de 
qualidade, e formas de assistência humana ou animal e de mediadores, inclusive tornando-os disponíveis a 
custo acessível; 
 
c) Propiciando às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado uma capacitação em técnicas de 
mobilidade; (ITEM II) 
 
d) Incentivando entidades que produzem ajudas técnicas de mobilidade, dispositivos e tecnologias assistivas a 
levarem em conta todos os aspectos relativos à mobilidade de pessoas com deficiência.  
 
Gabarito: Letra B. 

(IBFC/TRE - PA/2020) 
03) No que diz respeito aos deveres e condutas dos Estados Partes, de acordo com o Decreto Legislativo 
nº 186/2008, que aprovou o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
( ) Os Estados Partes reconhecem que todas as pessoas são iguais perante e sob a lei e que fazem jus, 
sem qualquer discriminação, a igual proteção e igual benefício da lei.  
( ) Os Estados Partes proibirão qualquer discriminação baseada na deficiência e garantirão às pessoas 
com deficiência igual e efetiva proteção legal contra a discriminação por qualquer motivo.  
( ) Os Estados Partes adotarão medidas para aplicação do desenho universal, mas não para que a 
adaptação razoável seja oferecida. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
A) V, V, V. 
B) V, V, F. 
C) V, F, V. 
D) F, F, V. 

Comentário: 
 

Artigo 5 
 

Igualdade e não-discriminação 
 
1.Os Estados Partes reconhecem que todas as pessoas são iguais perante e sob a lei e que fazem jus, sem 
qualquer discriminação, a igual proteção e igual benefício da lei. (ITEM I) 
 
2.Os Estados Partes proibirão qualquer discriminação baseada na deficiência e garantirão às pessoas com 
deficiência igual e efetiva proteção legal contra a discriminação por qualquer motivo. (ITEM II) 
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3.A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados Partes adotarão todas as medidas 
apropriadas para garantir que a adaptação razoável seja oferecida. (ITEM III) 
 
Gabarito: Letra B. 

(IBFC/TRE - PA/2020) 
04) Sobre as definições estabelecidas pelo Decreto Legislativo nº 186/2008, que aprovou o texto da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em 
Nova Iorque, em 30 de março de 2007, assinale a alternativa correta. 
A) "Adaptação razoável" significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o 
propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos 
político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. 
B) "Discriminação por motivo de deficiência" significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que 
não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as 
pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos 
os direitos humanos e liberdades fundamentais. 
C) "Comunicação" abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a comunicação tátil, os caracteres 
ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas 
auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 
comunicação, inclusive a tecnologia da informação e comunicação acessíveis. 
D) "Desenho universal" abrange as línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação não-falada. 

Comentário: 
 

Artigo 2 
 

Definições 
 
Para os propósitos da presente Convenção:  
 
“Comunicação” abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a comunicação tátil, os caracteres 
ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os 
sistemas auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 
comunicação, inclusive a tecnologia da informação e comunicação acessíveis; (Letra C) 
 
“Língua” abrange as línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação não-falada; (Letra D) 
 
“Discriminação por motivo de deficiência” significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada 
em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, 
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas 
de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável; (Letra A) 
 
“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus 
desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com 
deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais; (Letra B) 
 
“Desenho universal” significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na 
maior medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. O 
“desenho universal” não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência, 
quando necessárias.  
 
Gabarito: Letra C. 

(FCC/MPE-MT/2019) 
05) Segundo o disposto no Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (Decreto n° 6.949/2009) acerca das comunicações submetidas ao Comitê sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, por pessoas ou grupo de pessoas que aleguem serem vítimas de violação das 
disposições da Convenção por Estados-Partes, 
A) devem ter sido esgotados todos os recursos internos disponíveis, ainda que a tramitação desses recursos se 
prolongue injustificadamente. 
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B) é admissível a comunicação anônima. 
C) os fatos que motivaram a comunicação podem ter ocorrido antes da entrada em vigor do Protocolo para o 
Estado-Parte em apreço, ainda que não mais continuem ocorrendo. 
D) o fato de a comunicação estar precariamente fundamentada ou não suficientemente substanciada não impede 
a sua admissibilidade. 
E) a comunicação será inadmissível quando a mesma matéria já tenha sido ou esteja sendo examinada sob outro 
procedimento de investigação ou resolução internacional. 

Comentário: 
 

PROTOCOLO FACULTATIVO À CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 

Artigo 2 
 
O Comitê considerará inadmissível a comunicação quando: 
 
a) A comunicação for anônima; (LETRA B) 
 
b) A comunicação constituir abuso do direito de submeter tais comunicações ou for incompatível com as 
disposições da Convenção; 
 
c) A mesma matéria já tenha sido examinada pelo Comitê ou tenha sido ou estiver sendo examinada sob outro 
procedimento de investigação ou resolução internacional; (LETRA E) 
 
d) Não tenham sido esgotados todos os recursos internos disponíveis, salvo no caso em que a tramitação 
desses recursos se prolongue injustificadamente, ou seja improvável que se obtenha com eles solução 
efetiva; (LETRA A) 
 
e) A comunicação estiver precariamente fundamentada ou não for suficientemente substanciada; ou (LETRA 
D) 
 
f) Os fatos que motivaram a comunicação tenham ocorrido antes da entrada em vigor do presente Protocolo 
para o Estado Parte em apreço, salvo se os fatos continuaram ocorrendo após aquela data. (LETRA C) 
 
Gabarito: Letra E. 

(FCC/MPE-MT/2019) 
06) A propósito da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo 
Facultativo (Decreto n° 6.949/2009), 
A) a aprovação havida por meio de Decreto Legislativo do Congresso Nacional com o quórum qualificado de 
maioria absoluta dos membros de suas Casas assegura-lhe o status de norma supralegal no ordenamento jurídico 
brasileiro. 
B) os Estados-Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal limitada, em 
desigualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. 
C) as pessoas com deficiência deverão ter assegurado acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e 
gratuito, e ao ensino secundário, em desigualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que 
vivem. 
D) os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar o pleno desenvolvimento, o avanço e 
o empoderamento das mulheres, a fim de garantir-lhes o exercício e o gozo dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais estabelecidos na Convenção. 
E) o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência poderá receber comunicações submetidas por 
pessoas ou grupo de pessoas que aleguem serem vítimas de violação das disposições da Convenção, referentes 
a qualquer Estado, signatário ou não do Protocolo Facultativo à Convenção. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 
CF/88. Art. 5°. §3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, 
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 
 

Tratados e Convenções Internacionais 
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Comuns Direitos Humanos 

Status de Lei Ordinária 

* Status de Emenda Constitucional, se aprovado 
pelo quórum qualificado (CF/88. Art. 5º. §3º). 
 
* Status de Norma Supralegal, se aprovado sem o 
quórum de Emenda. 

OBS: A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo (2007) e o Tratado de Marraqueche (2013), até o momento, são os únicos Tratados e 
Convenções internacionais de direitos humanos incorporados no Brasil com status de emenda 
constitucional. 

OBS: A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) realizada em 
1969 para o STF (RE 466.343) possui o Status de Norma Supralegal.  

 
Letra B: Errada. 
 

Artigo 12 
 

Reconhecimento igual perante a lei 
 

2.Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade 
de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida.  
 
Letra C: Errada. 
 

Artigo 24 
 

Educação 
2.Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que: 
 
a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência 
e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino 
secundário, sob alegação de deficiência; 
 
b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao 
ensino secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem; 
 
c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas; 
 
d) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas 
a facilitar sua efetiva educação; 
 
e) Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que maximizem o 
desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena.  
 
Letra D: Correta. 
 

Artigo 6 
 

Mulheres com deficiência 
 
1.Os Estados Partes reconhecem que as mulheres e meninas com deficiência estão sujeitas a múltiplas formas 
de discriminação e, portanto, tomarão medidas para assegurar às mulheres e meninas com deficiência o pleno e 
igual exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.  
 
2.Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar o pleno desenvolvimento, o 
avanço e o empoderamento das mulheres, a fim de garantir-lhes o exercício e o gozo dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais estabelecidos na presente Convenção.  
 
Letra E: Errada. 
 

https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/
https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/


 

@Quebrandoquestões 

 
17/38 

PROTOCOLO FACULTATIVO À CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 

Os Estados Partes do presente Protocolo acordaram o seguinte: 
 

Artigo 1 
 
1.Qualquer Estado Parte do presente Protocolo (“Estado Parte”) reconhece a competência do Comitê sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência (“Comitê”) para receber e considerar comunicações submetidas por pessoas 
ou grupos de pessoas, ou em nome deles, sujeitos à sua jurisdição, alegando serem vítimas de violação das 
disposições da Convenção pelo referido Estado Parte.  
 
2.O Comitê não receberá comunicação referente a qualquer Estado Parte que não seja signatário do presente 
Protocolo.  
 
Gabarito: Letra D. 

(VUNESP/Câmara de Piracicaba - SP/2019) 
07) Assinale a alternativa que contém uma informação correta a respeito do Comitê sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, nos termos do que prevê o Decreto n° 6.949/09, que promulgou a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em 
Nova York, em 30 de março de 2007. 
A) O Comitê entrou em vigor com 18 membros, podendo ser acrescido de mais seis membros ao alcançar 60 
ratificações ou adesões. 
B) Os membros desse Comitê são eleitos por votação aberta e justificada em sessões da Conferência dos 
Estados Partes, a partir de uma lista de pessoas designadas pelos Estados Partes entre seus nacionais. 
C) O Comitê tem liberdade para estabelecer suas próprias normas de procedimento. 
D) Em caso de morte, demissão ou declaração de um membro de que, por algum motivo, não poderá continuar a 
exercer suas funções, o Estado Parte que o tiver indicado não terá direito de designar um outro perito abrindo-se 
imediatamente novas eleições. 
E) O mandato dos membros eleitos na primeira eleição expirou ao fim de quatro anos da vigência da Convenção. 

Comentário: 
 

Artigo 34 
 

Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
 
2.O Comitê será constituído, quando da entrada em vigor da presente Convenção, de 12 peritos. Quando a 
presente Convenção alcançar 60 ratificações ou adesões, o Comitê será acrescido em seis membros, 
perfazendo o total de 18 membros. (LETRA A) 
 
5.Os membros do Comitê serão eleitos por votação secreta em sessões da Conferência dos Estados Partes, a 
partir de uma lista de pessoas designadas pelos Estados Partes entre seus nacionais. Nessas sessões, cujo 
quórum será de dois terços dos Estados Partes, os candidatos eleitos para o Comitê serão aqueles que 
obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados Partes 
presentes e votantes. (LETRA B) 
 
7.Os membros do Comitê serão eleitos para mandato de quatro anos, podendo ser candidatos à reeleição uma 
única vez. Contudo, o mandato de seis dos membros eleitos na primeira eleição expirará ao fim de dois 
anos; imediatamente após a primeira eleição, os nomes desses seis membros serão selecionados por sorteio 
pelo presidente da sessão a que se refere o parágrafo 5 deste Artigo. (LETRA E) 
 
9.Em caso de morte, demissão ou declaração de um membro de que, por algum motivo, não poderá continuar a 
exercer suas funções, o Estado Parte que o tiver indicado designará um outro perito que tenha as 
qualificações e satisfaça aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos pertinentes deste Artigo, para concluir o 
mandato em questão. (LETRA D) 
 
10.O Comitê estabelecerá suas próprias normas de procedimento. (LETRA C) 
 
Gabarito: Letra C. 

(VUNESP/Câmara de Sertãozinho - SP/2019) 
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08) O Decreto Legislativo nº 186/2008 aprovou o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007. Esse texto 
normativo trouxe conceitos importantes. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um desses 
conceitos. 
A) Denomina-se “Comunicação” a proteção ao exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência. 
B) A “Língua” abrange os dialetos, a visualização de textos, o braile, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, 
os dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os 
meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a 
tecnologia da informação e comunicação acessíveis. 
C) São chamadas de “Desenho universal” as modificações e os ajustes necessários e adequados que não 
acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as 
pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos 
os direitos humanos e liberdades fundamentais. 
D) “Discriminação por motivo de deficiência” significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em 
deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos 
âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, 
inclusive a recusa de adaptação razoável. 
E) “Adaptação razoável” significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na 
maior medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. 

Comentário: 
 

Artigo 2 
 

Definições 
 
Para os propósitos da presente Convenção:  
 
“Comunicação” abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a comunicação tátil, os caracteres 
ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os 
sistemas auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 
comunicação, inclusive a tecnologia da informação e comunicação acessíveis;  
 
“Língua” abrange as línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação não-falada;  
 
“Discriminação por motivo de deficiência” significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada 
em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, 
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas 
de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável;  
 
“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus 
desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com 
deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais;  
 
“Desenho universal” significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na 
maior medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. O 
“desenho universal” não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência, 
quando necessárias.  
 
Gabarito: Letra D. 

(INAZ do Pará/Prefeitura de Magalhães Barata - PA/2019) 
09) “Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. ”  

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 2010/2009/decreto/d6949.htm 

A afirmação acima trata-se: 
A) Decreto 6.949 de 25 de agosto de 2009. 
B) Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005. 

https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/
https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/


 

@Quebrandoquestões 

 
19/38 

C) Lei 10.753 de 30 de outubro de 2003. 
D) Decreto 7.612 de 17 de novembro de 2011. 

Comentário: 
 

DECRETO Nº 6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009. 
 
   
Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 
 
Gabarito: Letra A. 

(CESPE/TJ-PR/2019) 
10) Entre os princípios gerais previstos no texto da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas 
com Deficiência inclui-se, expressamente, o princípio 
A) da tolerância. 
B) da igualdade entre homem e mulher. 
C) do cuidado em tempo integral. 
D) da prioridade de atendimento. 

Comentário: 
 

Artigo 3 
 

Princípios gerais 
 
Os princípios da presente Convenção são: 
 
a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias 
escolhas, e a independência das pessoas; 
 
b) A não-discriminação; 
 
c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; 
 
d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e 
da humanidade; 
 
e) A igualdade de oportunidades; 
 
f) A acessibilidade; 
 
g) A igualdade entre o homem e a mulher; 
 
h) O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças 
com deficiência de preservar sua identidade.  
 
Gabarito: Letra B. 

(FUMARC/PC-MG/2018) 
11) No Brasil, o Congresso Nacional aprovou o Tratado por três quintos dos votos dos membros de cada 
Casa, em dois turnos, isto é, pelo procedimento previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição. 

Comentário: 
 

Tratados e Convenções Internacionais 

Comuns Direitos Humanos 

Status de Lei Ordinária 

* Status de Emenda Constitucional, se aprovado 
pelo quórum qualificado (CF/88. Art. 5º. §3º). 
 
* Status de Norma Supralegal, se aprovado sem o 
quórum de Emenda. 

OBS: A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo (2007) e o Tratado de Marraqueche (2013), até o momento, são os únicos Tratados e 

https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/
https://www.instagram.com/quebrandoquestoes/


 

@Quebrandoquestões 

 
20/38 

Convenções internacionais de direitos humanos incorporados no Brasil com status de emenda 
constitucional. 

OBS: A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) realizada em 
1969 para o STF (RE 466.343) possui o Status de Norma Supralegal.  

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/Câmara Legislativa do Distrito Federal/2018) 
12) O Decreto n° 6.949/2009, que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, prevê, dentre as medidas de conscientização sobre as condições 
das pessoas com deficiência e respeito por seus direitos e dignidade: 
A) Assegurar que as entidades privadas que oferecem instalações e serviços abertos ao público ou de uso público 
levem em consideração todos os aspectos relativos à acessibilidade para pessoas com deficiência. 
B) Fomentar em todos os níveis do sistema educacional, incluindo neles todas as crianças desde tenra idade, uma 
atitude de respeito para com os direitos das pessoas com deficiência. 
C) Promover outras formas apropriadas de assistência e apoio a pessoas com deficiência, a fim de assegurar a 
essas pessoas o acesso a informações. 
D) Assegurar o efetivo acesso das pessoas com deficiência à justiça, em igualdade de condições com as demais 
pessoas. 
E) Proibir a privação ilegal ou arbitrária da liberdade de pessoas com deficiência e que toda privação de liberdade 
esteja em conformidade com a lei e a existência da deficiência não justifique tal privação. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 

Artigo 9 
 

Acessibilidade 
 

2.Os Estados Partes também tomarão medidas apropriadas para: 
 
b) Assegurar que as entidades privadas que oferecem instalações e serviços abertos ao público ou de uso 
público levem em consideração todos os aspectos relativos à acessibilidade para pessoas com deficiência; 
 
Letra B: Correta. 
 

Artigo 8 
 

Conscientização 
 
2.As medidas para esse fim incluem: 
 
b) Fomentar em todos os níveis do sistema educacional, incluindo neles todas as crianças desde tenra idade, 
uma atitude de respeito para com os direitos das pessoas com deficiência; 
 
Letra C: Errada. 
 

Artigo 21 
 

Liberdade de expressão e de opinião e acesso à informação 
 
Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar que as pessoas com deficiência 
possam exercer seu direito à liberdade de expressão e opinião, inclusive à liberdade de buscar, receber e 
compartilhar informações e ideias, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas e por intermédio de 
todas as formas de comunicação de sua escolha, conforme o disposto no Artigo 2 da presente Convenção, entre 
as quais: 
 
a) Fornecer, prontamente e sem custo adicional, às pessoas com deficiência, todas as informações destinadas 
ao público em geral, em formatos acessíveis e tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de deficiência; 
 
Letra D: Errada. 
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Artigo 13 

 
Acesso à justiça 

 
2.A fim de assegurar às pessoas com deficiência o efetivo acesso à justiça, os Estados Partes promoverão a 
capacitação apropriada daqueles que trabalham na área de administração da justiça, inclusive a polícia e os 
funcionários do sistema penitenciário.  
 
Letra E: Errada. 
 

Artigo 14 
 

Liberdade e segurança da pessoa 
 
1.Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas: 
 
a) Gozem do direito à liberdade e à segurança da pessoa; e 
 
b) Não sejam privadas ilegal ou arbitrariamente de sua liberdade e que toda privação de liberdade esteja em 
conformidade com a lei, e que a existência de deficiência não justifique a privação de liberdade.  
 
Gabarito: Letra B. 

(VUNESP/PC-SP/2018) 
13) Assinale a alternativa que contempla um tratado de direitos humanos, incorporado pelo Direito 
Brasileiro com o status de norma constitucional, que faz parte do que a doutrina chama de Bloco de 
Constitucionalidade. 
A) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 
B) Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados. 
C) Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas e degradantes. 
D) Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 
E) Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. 

Comentário: 
 

Tratados e Convenções Internacionais 

Comuns Direitos Humanos 

Status de Lei Ordinária 

* Status de Emenda Constitucional, se aprovado 
pelo quórum qualificado (CF/88. Art. 5º. §3º). 
 
* Status de Norma Supralegal, se aprovado sem o 
quórum de Emenda. 

OBS: A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo (2007) e o Tratado de Marraqueche (2013), até o momento, são os únicos Tratados e 
Convenções internacionais de direitos humanos incorporados no Brasil com status de emenda 
constitucional. 

OBS: A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) realizada em 
1969 para o STF (RE 466.343) possui o Status de Norma Supralegal.  

 
Gabarito: Letra E. 

(PGR/PGR/2018) 
14) A Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência não prevê, de modo expresso, o 
respeito à autonomia e independência das pessoas com deficiência. 

Comentário: 
 

Preâmbulo 
 

Os Estados Partes da presente Convenção,  
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n) Reconhecendo a importância, para as pessoas com deficiência, de sua autonomia e independência 
individuais, inclusive da liberdade para fazer as próprias escolhas; 
 
Gabarito: Errado. 

(PGR/PGR/2018) 
15) De acordo com a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, o ambiente 
econômico e social não afeta a inclusão e o exercício de direitos por parte das pessoas com deficiência. 

Comentário: 
 

Preâmbulo 
 

Os Estados Partes da presente Convenção,  
 
e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre 
pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva 
participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas; 
 
y) Convencidos de que uma convenção internacional geral e integral para promover e proteger os direitos e a 
dignidade das pessoas com deficiência prestará significativa contribuição para corrigir as profundas 
desvantagens sociais das pessoas com deficiência e para promover sua participação na vida econômica, 
social e cultural, em igualdade de oportunidades, tanto nos países em desenvolvimento como nos desenvolvidos;  
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/DPE-AM/2018) 
16) O Brasil, tendo ratificado a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, comprometeu-se a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, o que englobou: 
A) Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada em deficiência, por parte de 
qualquer pessoa, organização ou empresa, desde que não privada. 
B) Adotar medidas necessárias para revogar leis que possam constituir discriminação contra a pessoa com 
deficiência. 
C) Reconhecer que o fator limitador da pessoa com deficiência é sua própria deficiência e não o ambiente em que 
a pessoa está inserida. 
D) Proteger a pessoa com deficiência por meio da interdição civil. 
E) Assegurar que todos os programas e instalações destinados a atender pessoas com deficiência sejam 
monitorados por autoridades locais, ligados ao poder central executivo do Estado. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 

Artigo 4 
 

Obrigações gerais 
 

1.Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa 
de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a: 
 
e) Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada em deficiência, por parte de 
qualquer pessoa, organização ou empresa privada; 
 
Letra B: Correta. 
 

Artigo 4 
 

Obrigações gerais 
 
1.Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa 
de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a: 
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b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, 
costumes e práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência; 
 
Letra C: Errada. 
 

Preâmbulo 
 

Os Estados Partes da presente Convenção,  
 
e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre 
pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva 
participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas; 
 
Letra D: Errada. 
 

Artigo 1 
 

Propósito 
 
O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua 
dignidade inerente.   
 
Letra E: Errada. 
 

Artigo 16 
 

Prevenção contra a exploração, a violência e o abuso 
 
3.A fim de prevenir a ocorrência de quaisquer formas de exploração, violência e abuso, os Estados Partes 
assegurarão que todos os programas e instalações destinados a atender pessoas com deficiência sejam 
efetivamente monitorados por autoridades independentes.  
 
Gabarito: Letra B. 

(UPENET/IAUPE/Prefeitura de Paulista - PE/2018) 
17) A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (ONU, 2008) tem o propósito de promover, 
proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais para todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. 
Das alternativas apresentadas, assinale a que NÃO faz parte dos princípios gerais da Convenção. 
A) Igualdade de gênero - homem/mulher. 
B) Respeitar as diferenças e aceitar as pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da 
humanidade. 
C) Respeitar as diferenças e tratar as pessoas com deficiência de maneira idêntica às demais. 
D) Respeitar as capacidades em desenvolvimento das crianças com deficiência e o direito de preservar suas 
identidades. 
E) Possibilitar a autonomia individual, viabilizando a liberdade para fazer a própria escolha, independente das 
pessoas. 

Comentário: 
 

Artigo 3 
 

Princípios gerais 
 
Os princípios da presente Convenção são: 
 
a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias 
escolhas, e a independência das pessoas; (LETRA E) 
 
b) A não-discriminação; 
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c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; 
 
d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e 
da humanidade; (LETRA B) 
 
e) A igualdade de oportunidades; 
 
f) A acessibilidade; 
 
g) A igualdade entre o homem e a mulher; (LETRA A) 
 
h) O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças 
com deficiência de preservar sua identidade. (LETRA D) 
 
Gabarito: Letra C. 

(CESPE/TRF - 1ª REGIÃO/2017) 
18) A respeito do direito das pessoas com deficiência, julgue o item a seguir, considerando a legislação 
pertinente. 
Nos termos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, os Estados-partes se comprometem a 
adotar medidas para modificar costumes que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência. 

Comentário: 
 

Artigo 4 
 

Obrigações gerais 
 
1.Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa 
de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a: 
 
b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, 
costumes e práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência; 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TRF - 1ª REGIÃO/2017) 
19) A respeito do direito das pessoas com deficiência, julgue o item a seguir, considerando a legislação 
pertinente. 
No caso de uma família imediata declarar não possuir condições de cuidar de uma de suas crianças por ser 
portadora de deficiência, as autoridades brasileiras deverão encaminhar a criança a uma família substituta na 
comunidade, como prevê a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da qual o Brasil é 
signatário. 

Comentário: 
 

Artigo 23 
 

Respeito pelo lar e pela família 
 

5.Os Estados Partes, no caso em que a família imediata de uma criança com deficiência não tenha condições de 
cuidar da criança, farão todo esforço para que cuidados alternativos sejam oferecidos por outros parentes e, 
se isso não for possível, dentro de ambiente familiar, na comunidade.  
 
Gabarito: Errado. 

(PUC-PR/TJ-MS/2017) 
20) Para os propósitos da Convenção, “Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes 
necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em 
cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. 

Comentário: 
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Artigo 2 
 

Definições 
 
Para os propósitos da presente Convenção:  
“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus 
desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com 
deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais;  
 
Gabarito: Correto. 

(PUC-PR/TJ-MS/2017) 
21) Para os propósitos da Convenção, “Língua” abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a 
comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a 
linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios 
e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da informação e 
comunicação acessíveis. 

Comentário: 
 

Artigo 2 
 

Definições 
 
Para os propósitos da presente Convenção:  
 
“Comunicação” abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a comunicação tátil, os caracteres 
ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os 
sistemas auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 
comunicação, inclusive a tecnologia da informação e comunicação acessíveis;  
 
“Língua” abrange as línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação não-falada;  
 
Gabarito: Errado. 

(PUC-PR/TJ-MS/2017) 
22) Os Estados Partes se comprometem a promover a capacitação em relação aos direitos reconhecidos 
pela presente Convenção dos profissionais e equipes que trabalham com pessoas com deficiência, de 
forma a melhorar a prestação de assistência e serviços garantidos por esses direitos. 

Comentário: 
Artigo 4 

 
Obrigações gerais 

 
1.Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa 
de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a: 
 
i) Promover a capacitação em relação aos direitos reconhecidos pela presente Convenção dos profissionais e 
equipes que trabalham com pessoas com deficiência, de forma a melhorar a prestação de assistência e 
serviços garantidos por esses direitos.  
 
Gabarito: Correto. 

(PUC-PR/TJ-MS/2017) 
23) Os Estados Partes reconhecem que as mulheres e meninas com deficiência estão sujeitas a múltiplas 
formas de discriminação e, portanto, tomarão medidas para assegurar a mulheres e meninas com 
deficiência o pleno e igual exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. 

Comentário: 
Artigo 6 

 
Mulheres com deficiência 
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1.Os Estados Partes reconhecem que as mulheres e meninas com deficiência estão sujeitas a múltiplas formas 
de discriminação e, portanto, tomarão medidas para assegurar às mulheres e meninas com deficiência o pleno e 
igual exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.  
 
Gabarito: Correto. 

(MPT/MPT/2017) 
24) O núcleo da definição de pessoas com deficiência é a interação dos impedimentos que essas pessoas 
têm com as diversas barreiras sociais, que resultam na obstrução de sua participação plena e efetiva na 
sociedade, com igualdade de condições com as demais pessoas. 

Comentário: 
 

Artigo 1 
 

Propósito 
 
O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua 
dignidade inerente.   
 
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.  
 
Gabarito: Correto. 

(MPT/MPT/2017) 
25) Para os conceitos da Convenção, a deficiência se encontra na sociedade, uma vez que as barreiras 
sociais impedem a interação plena e efetiva das pessoas que possuem características de impedimentos 
físicos, mentais, sensoriais e intelectuais. 

Comentário: 
 

Preâmbulo 
 
Os Estados Partes da presente Convenção,  
 
e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre 
pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva 
participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, 
 
Gabarito: Correto. 

(VUNESP/Prefeitura de Rosana - SP/2016) 
26) A Convenção dos direitos das pessoas com deficiência foi instituído pelo Decreto-Lei n° 6.949/2009. 
Assinale a alternativa com a correta definição trazida pela lei sobre o termo “adaptação razoável” . 
A) É a disponibilização de visualização de textos, o braile, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os 
dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os 
meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a 
tecnologia da informação e comunicação acessíveis. 
B) São as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou 
indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou 
exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais. 
C) Abrange a disseminação entre os deficientes de informações sobre as línguas faladas e de sinais e outras 
formas de comunicação não falada. 
D) É qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir 
ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, 
civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável. 
E) É a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior medida possível, por 
todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. Tal não excluirá as ajudas técnicas para 
grupos específicos de pessoas com deficiência, quando necessárias. 

Comentário: 
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Letra A: Errada. 
 
Conceito de Comunicação. 
 
Letra B: Correta. 
 
Letra C: Errada. 
 
Conceito de Língua. 
 
Letra D: Errada. 
 
Conceito de Discriminação por motivo de deficiência. 
 
Letra E: Errada. 
 
Conceito de Desenho Universal. 
 
Gabarito: Letra B. 

(FUNIVERSA/Secretaria da Criança - DF/2015) 
27) Tratando-se de tratado internacional que versa a respeito dos direitos humanos, a Convenção da ONU 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ostenta hierarquia normativa supralegal, conquanto 
infraconstitucional. 

Comentário: 
 

Tratados e Convenções Internacionais 

Comuns Direitos Humanos 

Status de Lei Ordinária 

* Status de Emenda Constitucional, se aprovado 
pelo quórum qualificado (CF/88. Art. 5º. §3º). 
 
* Status de Norma Supralegal, se aprovado sem o 
quórum de Emenda. 

OBS: A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo (2007) e o Tratado de Marraqueche (2013), até o momento, são os únicos Tratados e 
Convenções internacionais de direitos humanos incorporados no Brasil com status de emenda 
constitucional. 

OBS: A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) realizada em 
1969 para o STF (RE 466.343) possui o Status de Norma Supralegal.  

 
Gabarito: Errado. 

(FMP/MPE-AM/2015) 
28) A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência é o primeiro Tratado 
Internacional de Direitos Humanos que foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro com status e 
equiparação às normas constitucionais, nos termos do artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal. 

Comentário: 
 

Tratados e Convenções Internacionais 

Comuns Direitos Humanos 

Status de Lei Ordinária 

* Status de Emenda Constitucional, se aprovado 
pelo quórum qualificado (CF/88. Art. 5º. §3º). 
 
* Status de Norma Supralegal, se aprovado sem o 
quórum de Emenda. 

OBS: A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo (2007) e o Tratado de Marraqueche (2013), até o momento, são os únicos Tratados e 
Convenções internacionais de direitos humanos incorporados no Brasil com status de emenda 
constitucional. 

OBS: A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) realizada em 
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1969 para o STF (RE 466.343) possui o Status de Norma Supralegal.  

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/DPE-MA/2015) 
29) Uma defensora pública, no cumprimento de suas atribuições, é procurada por uma pessoa com 
deficiência narrando que, embora tenha esgotado os recursos internos no ordenamento brasileiro, não 
obteve acesso ao transporte público local. A defensora pretende comunicar o fato narrado ao Comitê 
previsto na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Nesta hipótese, o Comitê 
deverá considerar essa comunicação 
A) inadmissível, porque transporte não é uma matéria das disposições da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência. 
B) inadmissível, se a comunicação for anônima. 
C) inadmissível, se os fatos que motivaram a comunicação tenham ocorrido antes da entrada em vigor do 
Protocolo para o Brasil, mesmo para os fatos que continuarem ocorrendo após aquela data. 
D) admissível, se a mesma matéria tiver sido examinada pelo Comitê. 
E) admissível, mesmo que a comunicação esteja precariamente fundamentada. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 

Artigo 9 
 

Acessibilidade 
 
1.A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de 
todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com 
deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à 
informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a 
outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas 
medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, 
entre outros, a: 
 
a) Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive escolas, 
residências, instalações médicas e local de trabalho; 
 
b) Informações, comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e serviços de emergência.  
 
Letra B: Correta. 
 

Artigo 2 
 
O Comitê considerará inadmissível a comunicação quando: 
 
a) A comunicação for anônima; 
 
b) A comunicação constituir abuso do direito de submeter tais comunicações ou for incompatível com as 
disposições da Convenção; 
 
c) A mesma matéria já tenha sido examinada pelo Comitê ou tenha sido ou estiver sendo examinada sob outro 
procedimento de investigação ou resolução internacional; (Letra D) 
 
d) Não tenham sido esgotados todos os recursos internos disponíveis, salvo no caso em que a tramitação 
desses recursos se prolongue injustificadamente, ou seja improvável que se obtenha com eles solução 
efetiva; 
 
e) A comunicação estiver precariamente fundamentada ou não for suficientemente substanciada; ou (Letra 
E) 
 
f) Os fatos que motivaram a comunicação tenham ocorrido antes da entrada em vigor do presente Protocolo 
para o Estado Parte em apreço, salvo se os fatos continuaram ocorrendo após aquela data. (Letra C) 
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Gabarito: Letra B. 

(FCC/DPE-MA/2015) 
30) Em conformidade com o art. 5°, § 3°, da Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Com 
base nesse dispositivo, foi incorporada com equiparação às emendas constitucionais a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Seu texto assegura direitos que, após a 
mencionada incorporação, passaram a integrar o regime constitucional dos direitos e garantias 
fundamentais. Entre eles, encontra-se o direito das pessoas com deficiência a um padrão adequado de 
vida para si e para suas famílias, que inclui, segundo o texto da Convenção: 
A) educação, moradia e trabalho adequados. 
B) alimentação, vestuário e moradia adequados. 
C) trabalho, higiene e transporte adequados. 
D) alimentação, moradia, educação e transporte adequados. 
E) moradia, educação, trabalho e segurança adequados. 

Comentário: 
 

Artigo 28 
 

Padrão de vida e proteção social adequados 
 
1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência a um padrão adequado de vida para si e 
para suas famílias, inclusive alimentação, vestuário e moradia adequados, bem como à melhoria contínua de 
suas condições de vida, e tomarão as providências necessárias para salvaguardar e promover a realização 
desse direito sem discriminação baseada na deficiência.  
 
Gabarito: Letra B. 

(MPT/MPT/2015) 
31) Com o fim de assegurar às pessoas com deficiência o efetivo acesso à justiça, os Estados-partes 
promoverão a capacitação apropriada daqueles que trabalham na área de administração da justiça, 
inclusive a polícia e os funcionários do sistema penitenciário. 

Comentário: 
 

Artigo 13 
 

Acesso à justiça 
 
2.A fim de assegurar às pessoas com deficiência o efetivo acesso à justiça, os Estados Partes promoverão a 
capacitação apropriada daqueles que trabalham na área de administração da justiça, inclusive a polícia e os 
funcionários do sistema penitenciário.  
 
Gabarito: Correto. 

(MPT/MPT/2015) 
32) Os Estados-partes reconhecerão o direito das pessoas com deficiência à liberdade de movimentação, 
à liberdade de escolher sua residência e à nacionalidade, exceto nos casos de asilo territorial. 

Comentário: 
 
Não há essa exceção. 
 

Artigo 18 
 

Liberdade de movimentação e nacionalidade 
 
1.Os Estados Partes reconhecerão os direitos das pessoas com deficiência à liberdade de movimentação, à 
liberdade de escolher sua residência e à nacionalidade, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, inclusive assegurando que as pessoas com deficiência: 
 
a) Tenham o direito de adquirir nacionalidade e mudar de nacionalidade e não sejam privadas arbitrariamente 
de sua nacionalidade em razão de sua deficiência. 
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b) Não sejam privadas, por causa de sua deficiência, da competência de obter, possuir e utilizar documento 
comprovante de sua nacionalidade ou outro documento de identidade, ou de recorrer a processos relevantes, 
tais como procedimentos relativos à imigração, que forem necessários para facilitar o exercício de seu direito à 
liberdade de movimentação. 
 
c) Tenham liberdade de sair de qualquer país, inclusive do seu; e 
 
d) Não sejam privadas, arbitrariamente ou por causa de sua deficiência, do direito de entrar no próprio país.  
 
Gabarito: Errado. 

(MPT/MPT/2015) 
33) Os Estados-partes protegerão a privacidade dos dados pessoais e dados relativos à saúde e à 
reabilitação de pessoas com deficiência, exceto em casos nos quais a informação seja imprescindível à 
segurança do Estado-parte. 

Comentário: 
 
Não há essa exceção. 
 

Artigo 22 
 

Respeito à privacidade 
 

2.Os Estados Partes protegerão a privacidade dos dados pessoais e dados relativos à saúde e à reabilitação 
de pessoas com deficiência, em igualdade de condições com as demais pessoas.  
 
Gabarito: Errado. 

(VUNESP/Prefeitura de Suzano - SP/2015) 
34) A Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU e 
ratificada pelo Brasil em sua legislação, é taxativa ao determinar que as pessoas com deficiência 
A) não sejam privadas, em qualquer hipótese, de exercer o seu direito à liberdade de movimentação. 
B) em casos extremos sejam obrigadas a viver em determinado tipo de moradia. 
C) quando diagnosticadas com pequeno grau de surdez, devem passar a ser educadas em LIBRAS. 
D) tenham acesso a uma variedade de serviços de apoio em domicílio ou em instituições residenciais. 
E) poderão ser impedidas pela família de conviver com seus filhos, sob a alegação de deficiência. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 
Caso tal direito afete o de terceiros é possível sua limitação. 
 

Artigo 18 
 

Liberdade de movimentação e nacionalidade 
 
1.Os Estados Partes reconhecerão os direitos das pessoas com deficiência à liberdade de movimentação, à 
liberdade de escolher sua residência e à nacionalidade, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, inclusive assegurando que as pessoas com deficiência: 
 
Letra B: Errada. 
 
Letra C: Errada. 
 
Letra D: Correta. 
 

Artigo 19 
 

Vida independente e inclusão na comunidade 
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Os Estados Partes desta Convenção reconhecem o igual direito de todas as pessoas com deficiência de viver na 
comunidade, com a mesma liberdade de escolha que as demais pessoas, e tomarão medidas efetivas e 
apropriadas para facilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo desse direito e sua plena inclusão e 
participação na comunidade, inclusive assegurando que: 
 
b) As pessoas com deficiência tenham acesso a uma variedade de serviços de apoio em domicílio ou em 
instituições residenciais ou a outros serviços comunitários de apoio, inclusive os serviços de atendentes 
pessoais que forem necessários como apoio para que as pessoas com deficiência vivam e sejam incluídas na 
comunidade e para evitar que fiquem isoladas ou segregadas da comunidade; 
 
Letra E: Errada. 
 
Gabarito: Letra D. 

(PGR/PGR/2015) 
35) O Protocolo facultativo a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas 
com deficiência prevê que seu Comitê considerará inadmissível a comunicação de vítima sobre violação 
de direitos previstos na Convenção quando a comunicação for anônima ou quando a mesma matéria já 
tenha sido examinada pelo Comitê ou tenha sido ou estiver sendo examinada sob outro procedimento de 
investigação ou resolução internacional, entre outros motivos de inadmissibilidade. 

Comentário: 
 

PROTOCOLO FACULTATIVO À CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
Artigo 2 

 
O Comitê considerará inadmissível a comunicação quando: 
 
a) A comunicação for anônima; 
 
b) A comunicação constituir abuso do direito de submeter tais comunicações ou for incompatível com as 
disposições da Convenção; 
 
c) A mesma matéria já tenha sido examinada pelo Comitê ou tenha sido ou estiver sendo examinada sob outro 
procedimento de investigação ou resolução internacional; 
 
d) Não tenham sido esgotados todos os recursos internos disponíveis, salvo no caso em que a tramitação 
desses recursos se prolongue injustificadamente, ou seja improvável que se obtenha com eles solução 
efetiva; 
 
e) A comunicação estiver precariamente fundamentada ou não for suficientemente substanciada; ou 
 
f) Os fatos que motivaram a comunicação tenham ocorrido antes da entrada em vigor do presente Protocolo 
para o Estado Parte em apreço, salvo se os fatos continuaram ocorrendo após aquela data.  
 
Gabarito: Correto. 

(PGR/PGR/2015) 
36) A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência determina que os Estados Partes 
reconheçam o direito das pessoas com deficiência a educação. Para efetivar esse direito sem 
discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis. 

Comentário: 
 

Artigo 24 
 

Educação 
 
1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito 
sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os 
seguintes objetivos: 
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Gabarito: Correto. 

(MPE-SP/MPE-SP/2013) 
37) É propósito da aludida Convenção o de promover, proteger e assegurar o desfrute pleno e equitativo 
de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte de todas as pessoas com deficiência e 
promover o respeito pela sua inerente dignidade. 

Comentário: 
 

Artigo 1 
 

Propósito 
 
O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua 
dignidade inerente.   
 
Gabarito: Correto. 

(MPE-SP/MPE-SP/2013) 
38) Constitui, dentre outros, compromisso dos Estados Partes o de promover a capacitação de 
profissionais e de equipes que trabalham com pessoas com deficiência, em relação aos direitos 
reconhecidos na Convenção, para que possam prestar melhor assistência e serviços garantidos por esses 
direitos. 

Comentário: 
 

Artigo 4 
 

Obrigações gerais 
 
1.Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa 
de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a: 
 
i) Promover a capacitação em relação aos direitos reconhecidos pela presente Convenção dos profissionais e 
equipes que trabalham com pessoas com deficiência, de forma a melhorar a prestação de assistência e 
serviços garantidos por esses direitos.  
 
Gabarito: Correto. 

(MPE-SP/MPE-SP/2013) 
39) Dentre outras medidas a serem adotadas para conscientização de toda a sociedade, inclusive das 
famílias, sobre as condições das pessoas com deficiência e fomentar o respeito pelos direitos e pela 
dignidade das pessoas com deficiência, encontra-se expressamente previsto o fomento em todos os 
níveis do sistema educacional, incluindo neles todas as crianças desde tenra idade, de uma atitude de 
respeito para com os direitos das pessoas com deficiência. 

Comentário: 
 

Artigo 8 
 

Conscientização 
 
1.Os Estados Partes se comprometem a adotar medidas imediatas, efetivas e apropriadas para: 
 
a) Conscientizar toda a sociedade, inclusive as famílias, sobre as condições das pessoas com deficiência e 
fomentar o respeito pelos direitos e pela dignidade das pessoas com deficiência; 
 
Gabarito: Correto. 

(MPE-SP/MPE-SP/2013) 
40) Para realizar o direito das pessoas com deficiência à educação, constitui obrigação dos Estados 
Partes, dentre outras, a de assegurar que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do ensino 
fundamental gratuito, que deve ser prestado preferencialmente em escolas concebidas e previamente 
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aparelhadas para lidar com os diversos tipos de deficiência, especializadas no atendimento dessa parcela 
da população. 

Comentário: 
O atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência ocorrerá, preferencialmente, na rede regular 
de ensino, e não em escoladas aparelhadas apenas para essas pessoas. 
 

Artigo 24 
 

Educação 
 
2.Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que: 
 
a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência 
e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino 
secundário, sob alegação de deficiência; 
 
Gabarito: Errado. 

(MPE-SP/MPE-SP/2013) 
41) Constitui, dentre outros, compromisso dos Estados Partes o de realizar e promover a pesquisa e o 
desenvolvimento de produtos, serviços, equipamentos e instalações com desenho universal que exijam o 
mínimo possível de adaptação e cujo custo seja o mínimo possível, destinados a atender às necessidades 
específicas de pessoas com deficiência, a promover sua disponibilidade e seu uso e a promover o 
desenho universal quando da elaboração de normas e diretrizes. 

Comentário: 
 

Artigo 4 
 

Obrigações gerais 
 
1.Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa 
de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a: 
 
f) Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços, equipamentos e instalações 
com desenho universal, conforme definidos no Artigo 2 da presente Convenção, que exijam o mínimo possível 
de adaptação e cujo custo seja o mínimo possível, destinados a atender às necessidades específicas de pessoas 
com deficiência, a promover sua disponibilidade e seu uso e a promover o desenho universal quando da 
elaboração de normas e diretrizes; 
 
Gabarito: Correto. 

(FCC/DPE-CE/2014) 
42) A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi incorporada ao 
ordenamento interno com equiparação às emendas constitucionais. Os direitos nela contida passam, 
desse modo, a compor o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais. Entre eles, se 
encontram: 
A) a garantia, no caso em que a família imediata de uma criança com deficiência não tenha condições de cuidar 
da criança, de que cuidados alternativos sejam oferecidos por outros parentes e, se isso não for possível, dentro 
de ambiente familiar, em instituições do Poder Público; e a garantia de que serão adotadas medidas apropriadas 
para que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de desenvolver e utilizar seu potencial criativo, 
artístico e intelectual, não somente em benefício próprio, mas também para o enriquecimento da sociedade, 
assegurado o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros 
pelo tempo que a lei fixar. 
B) o direito de exigir dos profissionais de saúde que dispensem às pessoas com deficiência atenção mais elevada 
do que a dispensada às demais pessoas e, principalmente, que obtenham o consentimento livre e esclarecido das 
pessoas com deficiência concernentes; e a garantia, no caso em que a família imediata de uma criança com 
deficiência não tenha condições de cuidar da criança, de que cuidados alternativos sejam oferecidos por outros 
parentes e, se isso não for possível, dentro de ambiente familiar, em instituições do próprio Poder Público. 
C) o direito das pessoas com deficiência a um padrão adequado de vida para si e para suas famílias, inclusive 
moradia, alimentação, educação, saúde, cultura, lazer, prática desportiva, vestuário, higiene e transporte 
adequados, bem como à melhoria contínua de suas condições de vida; e a garantia de que serão adotadas 
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medidas apropriadas para que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de desenvolver e utilizar seu 
potencial criativo, artístico e intelectual, não somente em benefício próprio, mas também para o enriquecimento da 
sociedade, assegurado o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível 
aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 
D) a garantia de que as crianças com deficiência tenham o direito de expressar livremente sua opinião sobre todos 
os assuntos que lhes disserem respeito, tenham a sua opinião devidamente valorizada de acordo com sua idade e 
maturidade, em igualdade de oportunidades com as demais crianças; e o direito à proteção e à segurança das 
pessoas com deficiência que se encontrarem em situações de risco, inclusive situações de conflito armado, 
emergências humanitárias e ocorrência de desastres naturais. 
E) o direito das pessoas com deficiência a um padrão adequado de vida para si e para suas famílias, inclusive 
moradia, alimentação, educação, saúde, cultura, lazer, prática desportiva, vestuário, higiene e transporte 
adequados, bem como à melhoria contínua de suas condições de vida; e o direito à proteção e à segurança das 
pessoas com deficiência que se encontrarem em situações de risco, inclusive situações de conflito armado, 
emergências humanitárias e ocorrência de desastres naturais. 

Comentário: 
 
Letra A: Errada. 
 

Artigo 23 
 

Respeito pelo lar e pela família 
 
5.Os Estados Partes, no caso em que a família imediata de uma criança com deficiência não tenha condições de 
cuidar da criança, farão todo esforço para que cuidados alternativos sejam oferecidos por outros parentes e, 
se isso não for possível, dentro de ambiente familiar, na comunidade.  
 
Letra B: Errada. 
 

Artigo 25 
 

Saúde 
 
Os Estados Partes reconhecem que as pessoas com deficiência têm o direito de gozar do estado de saúde 
mais elevado possível, sem discriminação baseada na deficiência. Os Estados Partes tomarão todas as medidas 
apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso a serviços de saúde, incluindo os serviços 
de reabilitação, que levarão em conta as especificidades de gênero. Em especial, os Estados Partes: 
 
d) Exigirão dos profissionais de saúde que dispensem às pessoas com deficiência a mesma qualidade de 
serviços dispensada às demais pessoas e, principalmente, que obtenham o consentimento livre e esclarecido 
das pessoas com deficiência concernentes. Para esse fim, os Estados Partes realizarão atividades de formação e 
definirão regras éticas para os setores de saúde público e privado, de modo a conscientizar os profissionais de 
saúde acerca dos direitos humanos, da dignidade, autonomia e das necessidades das pessoas com deficiência; 
 
Letra C: Errada. 
 
Não é assegurado o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos 
herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 
 

Artigo 28 
 

Padrão de vida e proteção social adequados 
 
1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência a um padrão adequado de vida para si e 
para suas famílias, inclusive alimentação, vestuário e moradia adequados, bem como à melhoria contínua de 
suas condições de vida, e tomarão as providências necessárias para salvaguardar e promover a realização 
desse direito sem discriminação baseada na deficiência.  
 
Letra D: Correta. 
 

Artigo 7 
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Crianças com deficiência 

 
3.Os Estados Partes assegurarão que as crianças com deficiência tenham o direito de expressar livremente sua 
opinião sobre todos os assuntos que lhes disserem respeito, tenham a sua opinião devidamente valorizada de 
acordo com sua idade e maturidade, em igualdade de oportunidades com as demais crianças, e recebam 
atendimento adequado à sua deficiência e idade, para que possam exercer tal direito.  
 

Artigo 11 
 

Situações de risco e emergências humanitárias 
 
Em conformidade com suas obrigações decorrentes do direito internacional, inclusive do direito humanitário 
internacional e do direito internacional dos direitos humanos, os Estados Partes tomarão todas as medidas 
necessárias para assegurar a proteção e a segurança das pessoas com deficiência que se encontrarem em 
situações de risco, inclusive situações de conflito armado, emergências humanitárias e ocorrência de desastres 
naturais.  
 
Letra E: Errada. 
 
Não há no texto “educação, saúde, cultura, lazer, prática desportiva, higiene e transporte”. 
 

Artigo 28 
 

Padrão de vida e proteção social adequados 
 
1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência a um padrão adequado de vida para si e 
para suas famílias, inclusive alimentação, vestuário e moradia adequados, bem como à melhoria contínua de 
suas condições de vida, e tomarão as providências necessárias para salvaguardar e promover a realização 
desse direito sem discriminação baseada na deficiência.  
 
Gabarito: Letra D. 

(INSTITUTO AOCP/IBC/2013) 
43) De acordo com o artigo 3º do Decreto nº 6.949, de 25/8/2009, é INCORRETO afirmar que são princípios 
gerais da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: 
A) o respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e 
a independência das pessoas e a não-discriminação. 
B) promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. 
C) a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade e o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas 
com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade. 
D) a igualdade de oportunidades, a acessibilidade e a igualdade entre o homem e a mulher 
E) o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com 
deficiência de preservar sua identidade. 

Comentário: 
 

Artigo 3 
 

Princípios gerais 
 
Os princípios da presente Convenção são: 
 
a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias 
escolhas, e a independência das pessoas; (LETRA A) 
 
b) A não-discriminação; (LETRA A) 
 
c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; (LETRA C) 
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d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e 
da humanidade; (LETRA C) 
 
e) A igualdade de oportunidades; (LETRA D) 
 
f) A acessibilidade; (LETRA D) 
 
g) A igualdade entre o homem e a mulher; (LETRA D) 
 
h) O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças 
com deficiência de preservar sua identidade.  (LETRA E) 
 
Letra B: Errada. 
 

Artigo 1 
 

Propósito 
 
O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua 
dignidade inerente.   
 
Gabarito: Letra B. 

(FEPESE/FCEE-SC/2012) 
44) Os Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007, se comprometem a: 
1. Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada em deficiência por parte de 
empresas privadas. 
2. Abster-se de participar em qualquer ato ou prática incompatível com a Convenção. 
3. Propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a respeito de ajudas técnicas para 
locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas. 
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 
A) É correta apenas a afirmativa 3. 
B) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. 
C) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. 
D) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. 
E) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. 

Comentário: 
 

Artigo 4 
 

Obrigações gerais 
 
1.Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa 
de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a: 
 
d) Abster-se de participar em qualquer ato ou prática incompatível com a presente Convenção e assegurar 
que as autoridades públicas e instituições atuem em conformidade com a presente Convenção; 
 
e) Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada em deficiência, por parte de 
qualquer pessoa, organização ou empresa privada; 
 
h) Propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a respeito de ajudas técnicas para 
locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas, incluindo novas tecnologias bem como outras formas de 
assistência, serviços de apoio e instalações; 
 
Gabarito: Letra E. 

(FEPESE/FCEE-SC/2012) 
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45) De acordo com a “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”, aprovada pelo Decreto 
Legislativo no 186/2008, será estabelecido um “Comitê” para desempenhar as funções definidas. 
O Comitê será constituído, quando da entrada em vigor da presente Convenção, de _____ peritos e, 
quando a Convenção alcançar sessenta ratificações ou adesões, o Comitê será acrescido em ______ 
membros. 
Assinale a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas do texto. 
A) quinze; cinco. 
B) doze; seis. 
C) dez; oito. 
D) oito; dez. 
E) seis; doze. 

Comentário: 
 

Artigo 34 
 

Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
 
1.Um Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (doravante denominado "Comitê") será estabelecido, 
para desempenhar as funções aqui definidas.  
 
2.O Comitê será constituído, quando da entrada em vigor da presente Convenção, de 12 peritos. Quando a 
presente Convenção alcançar 60 ratificações ou adesões, o Comitê será acrescido em seis membros, 
perfazendo o total de 18 membros.  
 
Gabarito: Letra B. 

(VUNESP/Prefeitura de Presidente Prudente - SP/2016) 
46) O Decreto no 186, de 2008, institui as regras da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência. Assinale a alternativa correta sobre as medidas de acessibilidade que os Estados Partes 
deverão adotar. 
A) Assegurar que unicamente as entidades públicas que oferecem instalações e serviços abertos levem em 
consideração todos os aspectos relativos à acessibilidade para pessoas com deficiência. 
B) Dotar os edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público de sinalização em braille e em 
formatos de fácil leitura e compreensão. 
C) Oferecer apenas formas de assistência humana, tais como guias, ledores e intérpretes profissionais da língua 
de sinais, para facilitar o acesso aos edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público. 
D) Promover o acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, 
não relacionadas à Internet. 
E) Promover, desde a fase inicial, a concepção, o desenvolvimento, a produção e a disseminação de sistemas e 
tecnologias de informação e comunicação, a fim de que esses sistemas e tecnologias se tornem acessíveis sem 
custo algum. 

Comentário: 
 

Artigo 9 
 

Acessibilidade 
2.Os Estados Partes também tomarão medidas apropriadas para: 
 
a) Desenvolver, promulgar e monitorar a implementação de normas e diretrizes mínimas para a acessibilidade 
das instalações e dos serviços abertos ao público ou de uso público; 
 
b) Assegurar que as entidades privadas que oferecem instalações e serviços abertos ao público ou de uso 
público levem em consideração todos os aspectos relativos à acessibilidade para pessoas com deficiência; 
(LETRA A) 
 
c) Proporcionar, a todos os atores envolvidos, formação em relação às questões de acessibilidade com as 
quais as pessoas com deficiência se confrontam; 
 
d) Dotar os edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público de sinalização em braille e em 
formatos de fácil leitura e compreensão; (LETRA B) 
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e) Oferecer formas de assistência humana ou animal e serviços de mediadores, incluindo guias, ledores e 
intérpretes profissionais da língua de sinais, para facilitar o acesso aos edifícios e outras instalações abertas ao 
público ou de uso público; (LETRA C) 
 
f) Promover outras formas apropriadas de assistência e apoio a pessoas com deficiência, a fim de assegurar a 
essas pessoas o acesso a informações; 
 
g) Promover o acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias da informação e 
comunicação, inclusive à Internet; (LETRA D) 
 
h) Promover, desde a fase inicial, a concepção, o desenvolvimento, a produção e a disseminação de sistemas e 
tecnologias de informação e comunicação, a fim de que esses sistemas e tecnologias se tornem acessíveis a 
custo mínimo. (LETRA E) 
 
Gabarito: Letra B. 
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