
 

 

PROVA MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – TÉCNICO DO MPU  

QUESTÕES DE ACESSIBILIDADE E IGUALDADE RACIAL  

Profa. Alice Rocha  

ACESSIBILIDADE 

18 Gabarito C 

Alternativa correta, visto que a partir do conceito de desenho universal do art. 3º II do Estatuto: “desenho 

universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem 

necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva;” associado 

ao art. 55 par. 5 “Desde a etapa de concepção, as políticas públicas deverão considerar a adoção do desenho 

universal.” 

19 Gabarito C 

Art. 62. Da lei 13.146/15: “É assegurado à pessoa com deficiência, mediante solicitação, o recebimento de 

contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em formato acessível.” 

20 Gabarito E 

Art. 69 par. 1º da lei 13.146/15: “Os canais de comercialização virtual e os anúncios publicitários veiculados na 

imprensa escrita, na internet, no rádio, na televisão e nos demais veículos de comunicação abertos ou por 

assinatura devem disponibilizar, conforme a compatibilidade do meio, os recursos de acessibilidade de que 

trata o art. 67 desta Lei, a expensas do fornecedor do produto ou do serviço, sem prejuízo da observância do 

disposto nos arts. 36 a 38 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990.” 

21 Gabarito C 

Art. 54 da lei 13.146/15:  

“Art. 54.  São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei e de outras normas relativas à 
acessibilidade, sempre que houver interação com a matéria nela regulada: 

III - a aprovação de financiamento de projeto com utilização de recursos públicos, por meio de renúncia 
ou de incentivo fiscal, contrato, convênio ou instrumento congênere;” 

IGUALDADE RACIAL  

46 Gabarito E 

Alternativa incorreta a partir do Art. 25. da lei 12.288/10 “É assegurada a assistência religiosa aos praticantes 

de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, 

inclusive àqueles submetidos a pena privativa de liberdade.” 



 

 

 

47 Gabarito C 

Alternativa correta a partir do: 

“Art. 24.  O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de 
matriz africana compreende: 

VIII - a comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de 
intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais.” 

48 Gabarito C 

Alternativa correta de acordo com o dec. 4887/03: 

 Art. 6o  Fica assegurada aos remanescentes das comunidades dos quilombos a participação em todas as fases 

do procedimento administrativo, diretamente ou por meio de representantes por eles indicados. 

49 Gabarito E 

O direito a reserva de vagas para candidatos negros em concursos públicos não pode ser contestada, visto que 

já foi avaliada em jurisprudência do STF como constitucional e já é abordada pela lei 12 990/2014. 

50 Gabarito C 

Alternativa correta conforme previsão dos artigos 51 a 55 do Estatuto da Igualdade Racial (lei 12288/10) 
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