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BIZU ESTRATÉGICO DE ESTATUTO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA (BANCO DO BRASIL) 

Olá, prezado aluno. Tudo certo? 

Neste material, traremos uma seleção de bizus da disciplina de ESTATUTO DA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA para o concurso do BANCO DO BRASIL. 

O objetivo é proporcionar uma revisão rápida e de alta qualidade aos alunos por meio 

de tópicos que possuem as maiores chances de incidência em prova. 

Todos os bizus destinam-se a alunos que já estejam na fase bem final de revisão (que já 

estudaram bastante o conteúdo teórico da disciplina e, nos últimos dias, precisam 

revisar por algum material bem curto e objetivo). 

Esse bizu foi elaborado com base no curso de Estatuto da Pessoa com Deficiência do 

Professor Ricardo Torques. 

 

 

 

Fernanda Harumi   

@fernandaharu_        

Leonardo Mathias                         

@profleomathias                       
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Pessoal, segue abaixo uma análise estatística dos assuntos mais exigidos no âmbito da 

disciplina de Estatuto da Pessoa com Deficiência em concursos da Área Bancária. 

 ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
(Foram encontradas 4 questões) 

Assunto Quantidade de questões 

Lei nº. 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com 

Deficiência 

4 

 

* Análise realizada em todas as provas aplicadas até o ano de 2023. 

 
 

 

A disciplina de ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA   no Edital do concurso do 

BANCO DO BRASIL para o cargo de Escriturário - Agente Comercial abordou o seguinte 

conteúdo programático: 

16 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência): Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. 

 

Segue uma tabela contendo a numeração dos bizus referentes a cada tópico abordado e os 

respectivos cadernos de questões selecionados no nosso SQ. 

Direito das Pessoas com Deficiência    

Assunto Bizus Caderno de Questões 
Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência 

1 a 9  
http://questo.es/zsd6qv 

* Para fins de treino, incluiremos nos cadernos questões de outras áreas. 
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Apresentação 

 

Olá, futuro (a) aprovado(a)! Antes de darmos início aos nossos trabalhos, farei uma breve 

apresentação. 

Meu nome é Fernanda Harumi Amaral Jo, sou natural de São Paulo e hoje ocupo o cargo de 
Auditor de Controle Externo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), tendo 
sido aprovada no último certame, realizado em 2017. 

Depois de uma longa jornad de estudos, hoje também Integro a Equipe de Coaching do 
Estratégia Concursos junto com renomados profissionais e ex-concurseiros de todo o Brasil. 

 
Como pode perceber, há pouco tempo eu estava justamente aí, onde você concurseiro está. 

Logo utilizarei as experiências e conhecimentos adquirodos ao longo da minha trajetória para 

auxiliá-lo na disciplina de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Fiz uma análise bem cautelosa 

dos pontos mais exigidos pela banca, e todos eles estão aqui! Cada questão vale ouro, então 

não podemos dar bobeira! Mãos à obra! 

 

Fernanda Harumi 
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Estatuto da Pessoa com Deficiência 

1) Noções Gerais  

• No art. 2º, temos o conceito de pessoa com deficiência: 

 

• A deficiência não está, portanto, apenas na existência de limitações de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial. Na realidade, essas limitações por si só não conduzem 

à deficiência. É necessário estarem presentes também as denominadas barreiras que 

irão dificultar ou impedir o exercício dos direitos em plenas condições.  

 

• A Lei de Acessibilidade se aplica: 

o as pessoas com deficiência  

o as pessoas com mobilidade reduzida 

 

• Finalidade da norma: “assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício 

dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 

inclusão social e cidadania”. 

• A Constituição Federal prevê como objetivo da política assistencial à pessoa com 

deficiência, a integração à vida comunitária (art. 203, IV). 

• Base: Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo, que possuem status de emenda constitucional em nosso ordenamento 

jurídico. 

 

• Tem como finalidade a supressão de barreiras e de obstáculos: 

o nas vias e espaços públicos 

o no mobiliário urbano 
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o na construção e em reforma de edifícios 

o nos meios de transporte e de comunicação 

2)  Conceitos  

• ACESSIBILIDADE: É todo e qualquer instrumento capaz de viabilizar a inclusão da 

pessoa com deficiência em igualdade de condições com as demais pessoas. 

 

• DESENHO UNIVERSAL: envolve a criação de produtos, de ambientes, de programas e 

de serviços os acessíveis a todos. As regras não são aplicadas às construções privadas 

individuais. Contudo, um condomínio privado de prédio ou casas deve observar as 

regras de acessibilidade. 

 

 

• TECNOLOGIA ASSISTIVA (ou ajuda técnica): constitui a criação de produtos, de 

equipamentos etc. a fim de atender as pessoas com deficiência. 
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• BARREIRAS: são entraves existentes na sociedade que limite ou impeça o acesso a 

todas as pessoas em igualdade de condições. 

o O conceito de barreiras integra o conceito de pessoa com deficiência. 

o Quanto às espécies de barreiras, cuidado para não confundir barreiras 

arquitetônicas com urbanísticas. 
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• COMUMICAÇÃO : forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, 

as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o 

Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os 

dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas 

auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e 

alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das 

comunicações; 

 

 

• ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL: constitui ajuste necessário e adequado que não acarrete 

ônus desproporcional e indevido. 

 
• PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA: pessoa que tenha dificuldade de 

movimentação (permanente ou temporária), incluindo o idoso, a gestante, a lactante, a 

pessoa com criança de colo e o obeso. 
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• ACOMPANHANTE: É a pessoa que est· com a pessoa com deficiência, podendo ser, 

ou não, o atendente pessoal. 

 

• ATENDENTE PESSOAL: pessoa que presta auxílio ‡ pessoa com deficiência, de forma 

temporária ou permanente, remunerada ou não, mas não pode ser aquele que exerce 

profissão regulamentada. 

 

 

 

3)  Igualdade E Não Discriminação 
Art. 5o A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento 

desumano ou degradante. 
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Parágrafo   único. Para os   fins   da   proteção   mencionada no caput deste   artigo,   

são   considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o 

idoso, com deficiência. 
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4)  Atendimento Prioritário 
 

 

 

 

5) Direito a Vida 
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6)  Direito à Habilitação e à Reabilitação 
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7) Direito a saúde 
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8)  Elementos de Urbanização 
o Vias públicas, parques, espaços públicos e passeio público (segregados e em 

níveis diferentes) devem ser construídos de forma acessível. 

o No mínimo 5% dos brinquedos em parques de diversões devem ser 

acessíveis. 

o Banheiros públicos devem ser acessíveis com, pelo menos, uma unidade 

acessível. 

o Vagas de estacionamento privativas, com acesso próximo e sinalizadas, em, 

no mínimo 2%, assegurando, ao menos, 1 vaga. 

 

9)  Desenho e localização de mobiliário urbano 
o Os mobiliários urbanos devem ser instalados em locais que não prejudiquem 

o acesso as pessoas com deficiência 

o ou com mobilidade reduzida (ex. instalação de placas que não prejudique o 

uso de cadeiras de rodas) 

o Os mobiliários urbanos devem ser acessíveis ‡s pessoas com deficiência (ex. 

sinal semafórico de pedestres com sonorização). 

 

10)  Acessibilidade 

• ACESSIBILIDADE EM EDIFÍCIOS 

o Construções, ampliações ou reforma de edifícios de uso coletivo (públicos 

ou privados) devem ser acessíveis. Para tanto, exige-se: 

a) vagas privativas (próximas do acesso e sinalizadas); 

b) acessibilidade interna em, pelo menos, um dos acessos; 

c) itinerários (verticais ou horizontais) com acessibilidade; e 

d) ao menos um banheiro acessível. 
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o Garantia de acessibilidade em espetáculos, conferências e aulas, 

especialmente para quem utilizar cadeiras de rodas e para deficientes 

auditivos e visuais (+ reserva de lugar para acompanhante). 

o Garantia de acessibilidade em centros comerciais com fornecimento de 

carros e cadeiras de rodas, motorizados ou não, para atender ‡ pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

• ACESSIBILIDADE EM EDIFÍCIO PRIVADO 

o Há de se garantir, pelo menos, a possibilidade de adaptação de elevadores. 

o O Poder Executivo Federal poder· exigir percentuais mínimos de unidades 

habitacionais acessíveis. 

 

• ACESSIBILIDADE NOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO 

o eliminação de barreiras na comunicação e na criação de mecanismos 

acessíveis de comunicação; 

o formação de profissionais para atuar na área como intérpretes; e 

o desenvolvimento de técnicas de acessibilidade a fim de permitir ‡s pessoas 

com deficiência usufruir de serviços de radio fusão e de sons e imagens (rádio 

e TV). 

 

11) Direito ao Trabalho 
• REGRAS GERAIS 

 PRINCÍPIOS: liberdade de escolha e aceitação, ambiente acessível e 
igualdade de oportunidades. 

 

 É vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência na admissão e ao 

longo da prestação dos serviços prestados de forma subordinada. 

 A pessoa com deficiência terá direito, em igualdade, de progredir dentro da 
carreira. 
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 Garantia do salário equitativo. 
 

 Garantia de acessibilidade no emprego 
 

 É garantida a participação da pessoa com deficiência em cursos de formação 
e capacitação. 

 

 
 HABILITAÇÃO/REABILITAÇÃO X INCLUSÃO 

 

 INCLUSÃO NO TRABALHO 
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 No sentido de facilitar o acesso à pessoa com deficiência de cargos públicos, 

destacamos ilustrativamente duas Súmulas interessantes que tratam sobre o tema: 

 

 

 

 

 

12) Direito a assistência social 
 

 

*BPC-LOAS: benefício de prestação continuada às pessoas previstas na lei 

13) Direito ao Transporte e à mobilidade 
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14)  Acesso à Justiça 

  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 Igualdade de acesso ao Poder Judiciário, abrangendo também o sistema 

penitenciário de serviços e notas e de registro. 

 O acesso à pessoa com deficiência não se restringe às partes (autores e réus), mas 

abrange a todos que, de certo modo, tenham contato com o Poder Judiciário 

(terceiros, advogados, MP, DP, magistrados, intérpretes, conciliadores, mediadores, 

peritos etc.). 

 Capacitação dos servidores públicos que atuam no Poder Judiciário, no Ministério 

Público, em órgãos de segurança pública e sistema penitenciário. 

 À pessoa com deficiência que estiver cumprindo medida restritiva de liberdade 

deve ser assegurada acessibilidade. 

 Responsabilidade de a DP/MP garantir o acesso à Justiça da pessoa com deficiência. 
 

 CAPACIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

 A pessoa com deficiência é plenamente capaz (não é mais considerada 

absolutamente incapaz na redação originária do art. 3º, do NCPC). 

 Excepcionalmente é possível a adoção da tomada de decisão apoiada ou da curatela. 

 
 TOMADA DE DECISÃO APOIADA 
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 Instrumento de auxílio do qual a pessoa com deficiência poderá se valer para tomar 

decisões, nomeando− se, pelo menos, duas pessoas de confiança para auxiliá−la na 

prática de atos civis. 

 Não há relativização da capacidade civil. 

 
 Características da Curatela: 

 

• protetiva; 

• extraordinário; 

• proporcional às necessidades e às circunstâncias do caso concreto. 

 
 

 Depende de decisão judicial fundamentada. 
 

 Abrange: 
 

• atos de caráter patrimonial; e 

• atos de caráter negocial. 

 
 Não abrange: 

 

• direito ao corpo; 

• direito à sexualidade; 

• direito ao matrimônio; 

• direito à privacidade; 

• direito à educação; 

• direito à saúde; 

• direito ao trabalho; 

• direito ao voto; e 

• emissão de documentos oficiais. 
 

 CURATELA 
 

 Redução tópica da capacidade civil da pessoa com deficiência com a finalidade de 

protegê−la para a prática de atos patrimoniais. 

 Há relativização da capacidade civil. 
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 CURADORIA ANTECIPADA 

 

 cabimento: relevância e urgência para a proteção de interesses da pessoa com 
deficiência 

 

 prévia oitiva do MP 
 

 contraditório diferido em relação às partes interessadas 
 

     

 

 

 

 

Vamos ficando por aqui.  

Esperamos que tenha gostado do nosso Bizu!  

Bons estudos! 

 

"Quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável.” 

(Thomas Edison)  

 

Fernanda Harumi       Leonardo Mathias                        

@fernandaharu_                           @profleomathias                       
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