
   
  

PROVA MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – ANALISTA DO MPU 

QUESTÕES DE ACESSIBILIDADE E IGUALDADE RACIAL 

Profa. Alice Rocha 

Acessibilidade 

18. ERRADO 

Criar seções eleitorais exclusivas, seria o mesmo que reforçar a discriminação contra a pessoa com deficiência. 
Nesse sentido e partindo da necessidade de inclusão destas pessoas, o Estatuto prevê em seu art. 76, §1º, 
I que: 

Art. 76.  O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade 
de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas. 

§ 1º À pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votada, inclusive por meio das 
seguintes ações: 

I – garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os equipamentos para votação sejam 
apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo VEDADA a instalação de seções 
eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência; 
 

19. CERTO  

A pessoa com deficiência tem capacidade eleitoral ativa e passiva, devendo para tal ser assegurado auxílio 
sempre que necessário de acordo com o art. 76, §1º, IV, do Estatuto, “garantia do livre exercício do 
direito ao voto e, para tanto, sempre que necessário e a seu pedido, permissão para que a pessoa com 
deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha”.  

20. CERTO 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, trouxe algumas alterações legislativas como a inclusão do inc. IX do art. 
11 da Lei 8.429/1992 prevendo que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que deixar de cumprir a exigência de 
requisitos de acessibilidade previstos na legislação. (art.  103, da Lei 13.145/2015) 

21. CERTO 

Alternativa correta, sendo a reprodução de partes do conceito de acessibilidade do art. 3º, inc. I do Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, veja: 

Art. 3º  Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 

I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 
mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus 
sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou 
privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade 
reduzida; 
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IGUALDADE RACIAL  

46. CERTO 

47 Gabarito C 

Ambas as questões trabalham a questão do racismo institucional, sendo que o art. 1 º da Recomendação CNMP 
40/2016 prevê o importante papel do MP na luta contra essa prática: 

Art. 1º Os ramos do Ministério Público da União e dos Estados, que ainda não os disponham, constituam, com 
a brevidade possível, órgãos especializados na promoção da igualdade étnico-racial, com atuação preventiva 
e repressiva, com atribuição extrajudicial e judicial cível e criminal. 
 

48 Situação hipotética... 

Gabarito E 

A lei 10.639/03 prevê que: 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o 
ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos 
Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 

Tal dispositivo não menciona expressamente o ensino de temas de natureza religiosa, mas também não há 
nenhuma vedação, sendo que a religião pode ser compreendida como parte da cultura. 
 

49 Embora a legislação brasileira 

Gabarito E 

Tal definição legal do termo população negra existe no art. 1º, IV da lei 12.288/10:  

IV: população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou 
raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição 
análoga; 
 

50. Medidas que visem 

Gabarito C 

De acordo com o art. 1º, par. 4º da Convenção sobre Todas as Formas de Discriminação Racial, tais ações são 
consideradas discriminações positivas importantes como ações afirmativas de combate a discriminação 
racial: 
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4. Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de 
assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da 
proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de 
direitos humanos e liberdades fundamentais, contanto que tais medidas não conduzam, em consequência, à 
manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido alcançados 
os seus objetivos. 
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