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1. Introdução
Hoje, discutiremos uma questão específica sobre as normas que promovem acessibilidade: o atendimento prioritário.
É um prazer tê-lo(a) conosco!
Para adentrarmos no assunto, estudaremos, hoje, uma lei muito importante, pioneira sobre o tema. É a Lei n. 10.048/2000, regulamentada pelo Decreto n. 5.296/2004. Esses diplomas normativos, juntos, trazem regras sobre o atendimento prioritário obrigatório às pessoas
com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos. Vamos
ver, hoje, as minúcias dessas regras.

2. Contexto da Lei n. 10.048/2000
Antes de olharmos especificamente as previsões da Lei n. 10.048/2000, vamos entender
em que contexto ela foi promulgada.
Como sabemos, algumas pessoas, por suas características particulares, destoantes do
que é considerado “comum”, estão sujeitas aos mais diversos tipos de preconceitos sociais,
preconceitos esses que podem, e muitas vezes acabam, tolher os direitos e até mesmo a
dignidade dessas pessoas. Além do mais, para efetivar o direito de todos, deve-se atender
ao requisito de equidade, “a persistente busca pela justiça que trate cada indivíduo segundo
sua natureza particular. A equidade é o conceito em que a justiça pela igualdade se baseia,
ao propor o respeito aos direitos de cada um”.1
Como uma das formas de efetivar esse tratamento, promulgou-se a Lei n. 10.048/2000,
que estabelece a obrigatoriedade de atendimento prioritário a alguns indivíduos, a saber:
Art. 1º As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,
as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei.

Mas o que seria esse atendimento prioritário? “Prioridade é condição do que é o primeiro
em tempo, ordem, dignidade ou possibilidade legal de passar à frente dos outros em qualquer
1

Fonte: https://www.significadosbr.com.br/equidade
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tipo de atendimento ou demanda”. Nesse contexto, a Lei n. 10.048/2000 prevê que a pessoa
que se enquadrar no art. 1º:
terá preferência, primazia, em qualquer atendimento ou requerimento em órgão público ou privado
de atendimento público tendo em vista sua condição de vulnerabilidade em relação aos demais
cidadãos da sociedade 2.

É importante notar, nesse sentido, que o atendimento prioritário:
é retaguarda dos direitos humanos e fundamentais das pessoas com as singularidades que, diante
do olhar eivado de preconceitos, estigmas e estereótipos, são candidatas a que aqueles lhes sejam
postergados, no universo social, senão efetivamente postergados. Essa plêiade de direitos se situa
no raio de emanação do princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, III, da Carta Republicana, e que serve de arcabouço a todos os direitos fundamentais que a corporificam3 .

Dentro desse cenário, está a Lei n. 10.048/2000, posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 5.296/2004! Vamos, agora, estudar as disposições específicas desses diplomas.

3. Conceitos do Decreto n. 5.296/2004
De pronto, abra imediatamente a lei seca em comento e acompanhe a leitura desta aula
com a lei do seu lado, com marca texto ou outro recurso de destaque de sua preferência!
Antes de começarmos a estudar a Lei n. 10.048/2000 e suas previsões específicas, vamos
focar em alguns conceitos trazidos pelo Decreto n. 5.296/2004, que podem ser cobrados em
conjunto com a referida lei.
Segundo o art. 1º da Lei n. 10.048/2000, devem receber atendimento prioritário:
pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes,
as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos.

2

Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público. Guia de atuação do ministério público – pessoa com deficiência. Brasília,
2016. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2016/LIVRO_Roteiro_de_Atua%C3%A7%C3%A3º_do_Minist%C3%A9rio_P%C3%BAblico_CNMP_.pdf>, p. 23

3

RAYOL, Raimundo. Comentários ao Estatuto. 2016. Apud Conselho Nacional do Ministério Público. Guia de atuação do
ministério público – pessoa com deficiência. Brasília, 2016. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2016/LIVRO_Roteiro_de_Atua%C3%A7%C3%A3º_do_Minist%C3%A9rio_P%C3%BAblico_CNMP_.
pdf>, p. 23.
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O Decreto n. 5.296/2004, complementando o art. 1º da Lei n. 10.048/2000, traz a seguinte
disposição:
Art. 5º Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras
de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Em seguida, o Decreto define quem são as pessoas com deficiência, bem como aquelas
com mobilidade reduzida. Vejamos:
Art. 5º, § 1º Considera-se, para os efeitos deste Decreto:
I – pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei no 10.690, de 16 de junho de
2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas
seguintes categorias:
a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais,
aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;
c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo
visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das
condições anteriores;
d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 1. comunicação; 2. cuidado pessoal; 3. habilidades sociais; 4. utilização dos
recursos da comunidade; 5. saúde e segurança; 6. habilidades acadêmicas; 7. lazer; e 8. trabalho;
e) deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências;

Ou seja: pessoas com deficiência física, auditiva, visual, mental ou múltipla devem receber atendimento prioritário! Além disso, como acabamos de dizer, apesar de o art. 1º da
Lei n. 10.048/2000 não mencionar especificamente pessoas com mobilidade reduzida, estas
também são titulares do direito de atendimento prioritário! Portanto, essa é mais uma das
definições trazidas pelo Decreto que nos interessa.
Veja e memorize:
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Art. 5º, § 1º, II – pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no conceito de
pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação
motora e percepção.

E por que exatamente, mesmo sem a Lei n. 10.048/2000 mencionar, pessoas com mobilidade reduzida também se inserem no rol de pessoas com direito ao atendimento prioritário?

Porque assim prevê o Decreto!
O Decreto, além de esmiuçar os ditames da Lei n. 10.048/2000 – que, conforme você perceberá ao lê-la, é uma lei curta –, tem por função complementá-la, de modo que as disposições de um não podem ser lidas separadamente das do outro! Assim, se está no Decreto, não
se pode dispensar, apesar de não estar na Lei.

Instituições Responsáveis pelo Atendimento Prioritário
Seguindo na Lei n. 10.048/2000, percebemos que este diploma prevê que apenas algumas
instituições serão responsáveis por prestar atendimento prioritário aos indivíduos constantes
do rol do art. 1º. Veja:
Art. 2º As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos estão obrigadas a
dispensar atendimento prioritário, por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas a que se refere o art. 1º.
Parágrafo único. É assegurada, em todas as instituições financeiras, a prioridade de atendimento
às pessoas mencionadas no art. 1º.

O Decreto n. 5.296/2004, por sua vez, replica este rol de órgãos e instituições:
Art. 5º os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras
de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Assim sendo, nos ditames específicos da Lei n. 10.048/2000, nem todos estavam obrigados a prestar atendimento prioritário. Caro(a) candidato(a), preste muita atenção neste ponto!
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Com o advento da Lei n. 13.146/2015, também conhecida como Estatuto da Pessoa com
Deficiência, essa limitação deixa de existir!
Veja, apenas para esclarecimento, que:
o artigo 9º, inciso II, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015),
ao priorizar o atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público, tem a
finalidade de garantir o acesso facilitado das pessoas com deficiência a bens e serviços, mediante
prioridade em relação a outras pessoas. Portanto, essas pessoas podem exercer o que se afigura
uma prerrogativa, para atendimento em órgãos públicos, incluindo suas unidades e postos conveniados ou terceirizados, inclusive junto às unidades do Poder Judiciário, Ministério Público e
Defensoria Pública, além de prioridade em estabelecimentos privados de atendimento ao público,
como lojas, bancos, shoppings, supermercados e outros4 .

Com o advento da Lei n. 13.146/2015, a Lei n. 10.048/2000 não foi revogada! Por isso,
inclusive, ainda é objeto de edital de concursos e, claro, alvo dos nossos estudos. Porém,
cuidado! As provas podem se aproveitar dessa mudança para tentar gerar alguma confusão.
Lembre-se: sempre que estivermos tratando especificamente da Lei n. 10.048/2000 e,
consequentemente, do Decreto n. 5.296/2004, estaremos falando do atendimento prioritário
de responsabilidade:
I – da administração pública (direta, indireta ou fundacional);
II – de empresas prestadoras de serviço público (como concessionários ou permissionárias por
exemplo); e
III – de instituições financeiras – públicas ou privadas.

Demais estabelecimentos privados não seguem estas regras da Lei n. 10.048/2000! Contudo, cuidado com afirmativas genéricas, afinal, os estabelecimentos privados, de atendimento ao público em geral, são submetidos às disposições do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) que prevê a obrigatoriedade de atendimento prioritário também para
esses entes da iniciativa privada.

4

Conselho Nacional do Ministério Público. Guia de atuação do ministério público – pessoa com deficiência. Brasília, 2016.
Disponível

em:

<http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2016/LIVRO_Roteiro_de_Atua%-

C3%A7%C3%A3º_do_Minist%C3%A9rio_P%C3%BAblico_CNMP_.pdf>, p. 24.
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4. Formas de Concretizar o Atendimento Prioritário
A Lei n. 10.048 também se preocupa em dispor sobre as formas de garantir o atendimento
prioritário. Vejamos as disposições que tratam do tema:
Art. 2º As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos estão obrigadas a
dispensar atendimento prioritário, por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas a que se refere o art. 1º.
Parágrafo único. É assegurada, em todas as instituições financeiras, a prioridade de atendimento
às pessoas mencionadas no art. 1º.

Devido a essa previsão genérica de tratamento diferenciado e imediato, o Decreto n.
5.296/2004 pormenoriza formas de garantir o atendimento prioritário nesses moldes.
Vejamos:
Art. 6º O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às
pessoas de que trata o art. 5º.
§ 1º O tratamento diferenciado inclui, dentre outros:
I – assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis;
II – mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física
de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade
da ABNT;


Obs.:

Para você saber, a ABNT possui, como norma técnica de acessibilidade, a NBR
9050:2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbano.

A ABNT, em tese, não tem caráter normativo, servindo apenas como recomendação técnica. Contudo, nesse caso em específico, por estar expressamente mencionada no Decreto n.
5.296, a ABNT assume caráter imperativo, de norma! Assim, sua observância é obrigatória!
III – serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou
pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e no trato com aquelas que não se
comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdocegas, prestado por guias-intérpretes ou pessoas
capacitadas neste tipo de atendimento;
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IV – pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, mental e
múltipla, bem como às pessoas idosas;

Lembre-se: de nada adianta ter meios de atendimento preferencial, por exemplo, os assentos reservados para as pessoas constantes do art. 1º da lei e do art. 5º do decreto, e não
ter funcionários capacitados para efetivar e concretizar o atendimento preferencial, diferenciado e imediato. Assim, a instituição responsável pelo atendimento deve buscar implementar
o combo: elementos de preferência (por exemplo, lugares reservados) + qualificação de seus
funcionários!
V – disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;
VI – sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no art. 5º;
VII – divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida;
VIII – admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto
de pessoa portadora de deficiência ou de treinador nos locais dispostos no caput do art. 5º, bem
como nas demais edificações de uso público e naquelas de uso coletivo, mediante apresentação
da carteira de vacina atualizada do animal; e

Fique atento(a) a essa exigência! O estabelecimento pode exigir a apresentação da carteira
de vacina do animal utilizado como cão-guia! Afinal, deve garantir o direito ao atendimento
preferencial e facilitado, mas também deve preservar a segurança dos demais indivíduos localizados no recinto. Como regra, não pode proibir a presença desses animais específicos,
a não ser que a carteira de vacinação, atualizada, não seja devidamente apresentada!
IX – a existência de local de atendimento específico para as pessoas referidas no art. 5º.
§ 2º Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referidas no art. 5º, antes de
qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento, observado o disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3º da Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto
do Idoso).

Caro(a) candidato(a), observe o seguinte:
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O tratamento diferenciado está especificado no Decreto n. 5.298/2004, de maneira não exaustiva.
(...) O Decreto n. 5.296/2004 estabelece que o atendimento imediato é aquele prestado aos seus
beneficiários, antes de qualquer outra pessoa, depois de concluído o atendimento que estiver em
andamento. Assim, diante da exigência da existência de local de atendimento específico para as
pessoas beneficiárias do referido tratamento, não é possível dispensar aquele, prestando apenas
o atendimento imediato, em qualquer fila, pois espera-se que ali se encontre pessoa qualificada
para melhor atender aos destinatários do direito sob comento. Entretanto, caso a fila do caixa
preferencial esteja longa (aí vai entrar um certo grau de subjetivismo), faz-se necessário que seja
oportunizado aos seus integrantes receberem o atendimento imediato no local destinado ao público em geral5 .
§ 3º Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento à saúde, a prioridade conferida por este Decreto fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender.

A prioridade pode, a depender da situação de emergência e da gravidade avaliada, ser mitigada! Não é, portanto, absoluta, apesar de ser uma regra!
§ 4º Os órgãos, empresas e instituições referidos no caput do art. 5º devem possuir, pelo menos,
um telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas portadoras de deficiência auditiva.
Art. 7º O atendimento prioritário no âmbito da administração pública federal direta e indireta, bem
como das empresas prestadoras de serviços públicos, obedecerá às disposições deste Decreto,
além do que estabelece o Decreto n. 3.507, de 13 de junho de 2000.
Parágrafo único. Cabe aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, no âmbito de suas competências, criar instrumentos para a efetiva implantação e o controle do atendimento prioritário referido
neste Decreto.

Apenas para você saber: o Decreto n. 3.507/2000 foi revogado e, atualmente, suas disposições antigas são tratadas pelo Decreto n. 9.094/2017, o qual dispõe, entre outros, sobre a
simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos.
Voltando para a Lei n. 10.048/2000, temos ainda que:
Art. 3º As empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo reservarão
assentos, devidamente identificados, aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo.

5

Conselho Nacional do Ministério Público. Orientações sobre o direito ao atendimento prioritário às pessoas com deficiência e aos idosos. Brasília. 2014. Disponível em: < http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Destaques/Publicacoes/Acessibilidade/Guia_Orienta%C3%A7ao_Atendimento_Prioritario_2014_Rebecca_3.pdf_Atualizado_em_26_03_14_
Workshop_2014.pdf>, p. 2.
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Apesar de o art. 1º da Lei n. 10.048/2000 ter sido alterado pela Lei n. 13.146/2015 para incluir
as pessoas obesas dentre as que têm direito ao atendimento prioritário, o mesmo não se pode
dizer do art. 3º. Assim, quando falamos especificamente de assentos preferenciais, a Lei n.
10.048/2000 não prevê que obesos possuam assentos especiais! Assim, se a questão afirmar
que a lei determina assentos reservados a pessoas obesas, com base na Lei n. 10.048/2000,
ela está errada!

Leia sempre com calma para evitar pegadinhas assim!
Art. 4º Os logradouros e sanitários públicos, bem como os edifícios de uso público, terão normas
de construção, para efeito de licenciamento da respectiva edificação, baixadas pela autoridade
competente, destinadas a facilitar o acesso e uso desses locais pelas pessoas portadoras de deficiência.

Sobre o tema de logradouro, sanitários públicos e edifícios de uso público, existem: (i) Legislação específica, a saber – Lei n. 10.098/2000 (conhecida como “Lei de Inclusão”); (ii) Disposições do próprio Decreto n. 5.296/2004, que também regulamenta a Lei n. 10.098/2000; e
(iii) Norma técnica da ABNT, já mencionada por nós – NBR 9050:2015.
Art. 5º Os veículos de transporte coletivo a serem produzidos após doze meses da publicação
desta Lei serão planejados de forma a facilitar o acesso a seu interior das pessoas portadoras de
deficiência.
§ 2º Os proprietários de veículos de transporte coletivo em utilização terão o prazo de cento e
oitenta dias, a contar da regulamentação desta Lei, para proceder às adaptações necessárias ao
acesso facilitado das pessoas portadoras de deficiência.

A mens legis é clara: todos os veículos de transporte público devem ser adaptados para
permitir o atendimento prioritário. Veja, também, que esse dispositivo em específico está intrinsecamente ligado ao conceito de acessibilidade, cujas disposições afeitas são encontradas na Lei n. 10.098/2000, no Decreto n. 5.296/2004 quando regulamenta essa lei e, mais
recentemente, na Lei n. 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aqui,
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para os fins desta aula especificamente voltada para a análise da Lei n. 10.048/2000, basta
atentarmos para o fato de que é considerada medida de atendimento prioritária a facilitação
ao acesso ao interior dos veículos coletivos, bem como de que, desde a Lei n. 10.048/2000,
essa necessidade de facilitar e de adaptar passou a ser obrigatória.

5. Penalidades
Como forma de garantir o efetivo cumprimento de suas disposições, a Lei n. 10.048/2000
traz penalidades para o caso de descumprimento das medidas de atendimento prioritário.
Vejamos:
Art. 6º A infração ao disposto nesta Lei sujeitará os responsáveis:
I – no caso de servidor ou de chefia responsável pela repartição pública, às penalidades previstas
na legislação específica;

Como sabemos, servidores públicos possuem seus próprios Estatutos, a depender do
Ente ao qual se vinculam, bem como a qual Poder estão subordinados. Nessas previsões,
costumam estar disciplinadas as infrações e as respectivas sanções. Negar-se a realizar o
atendimento prioritário certamente significa deixar de cumprir com o dever de realizar adequada e eficientemente o serviço público, de modo que haverá penalidades.
Apenas de forma ilustrativa, um servidor pode receber, por descumprir seus deveres, advertência, repreensão, suspensão, multa etc. Tenha isso em mente quando estudar este inciso
que estamos analisando!
II – no caso de empresas concessionárias de serviço público, a multa de R$ 500,00 (quinhentos
reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por veículos sem as condições previstas nos
arts. 3º e 5º;

Como acabamos de ver, o art. 3º da Lei n. 10.048/2000 prevê que assentos, em transportes coletivos, deverão ser reservados:
devidamente identificados, aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo.
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O art. 5º, por sua vez, determina que os veículos de uso coletivo:
serão planejados de forma a facilitar o acesso a seu interior das pessoas portadoras de deficiência.

A depender da gravidade da forma que forem descumpridas essas disposições, a Administração pode gradar a multa cabível – sempre dentro da faixa prevista pela lei, de R$ 500,00
a R$ 2.500,00.
III – no caso das instituições financeiras, às penalidades previstas no art. 44, incisos I, II e III, da Lei
n. 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As penalidades de que trata este artigo serão elevadas ao dobro, em caso de
reincidência.

A Lei n. 4.595/1964 regulava as Instituições Financeiras e, em seu art. 44, tratava especificamente de penalidades cabíveis nessa esfera. Contudo, esse artigo foi revogado pela Medida
Provisória n. 784/2017, que agora é o diploma responsável por tratar de penalidades cabíveis.
Como exemplo, apenas para você saber, podem ser aplicadas multas e afins.
Caro(a) candidato(a), era isso o que tínhamos para estudar hoje! Vamos para o resumo
da aula.
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RESUMO
Vamos relembrar brevemente os principais pontos que vimos hoje!
A Lei n. 10.048/2000 nasce da busca pela equidade, isto é, pelo tratamento justo, considerando as particularidades de cada indivíduo. É nesse sentido que, sabendo as limitações e
as situações de vulnerabilidade de determinadas pessoas, a lei determina a obrigatoriedade
de atendimento prioritário para:
• pessoas com deficiência;
• idosos com 60 anos ou mais;
• gestantes;
• lactantes;
• pessoas com criança de colo;
• obesos;
• pessoas com mobilidade reduzida (previsão trazida pelo Decreto n. 5.296/2004).
É importante que fique claro, ainda, que no escopo da Lei n. 10.048 estão inseridas apenas
algumas instituições: órgãos da administração pública, direta ou indireta; empresas prestadoras de serviços públicos; e instituições financeiras. Isso não quer dizer, porém, que as instituições privadas estão desobrigadas de garantir atendimento prioritário.
Contudo, essas disposições não fazem parte da Lei n. 10.048! Apenas a Lei n. 13.146/2015
trouxe o assunto. Cuidado!
E quais seriam as formas de proceder ao atendimento prioritário? A Lei e, espacialmente,
o Decreto n. 5.296/2004 buscam trazer medidas para esse atendimento, medidas essas, porém, que não são exaustivas!
Vamos relembrar que:
• o atendimento prioritário deve ser diferenciado e imediato e deve ser adaptado às condições específicas a quem se destina.
Os estabelecimentos devem contar com mobiliário e recepção adaptados para utilização
de cadeirantes (especialmente quanto à altura).
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Devem ser seguidas as normas da ABNT, que possuem força de lei por estarem previstas
no Decreto n. 5.296/2004. Em especial, a NBR 9050:2015.
Devem ser prestados serviços de atendimento específico para deficientes auditivos, com
intérprete de Libras, bem como outros sistemas de comunicação necessários para o efetivo
atendimento:
• pessoas capacitadas ao atendimento;
• sinalização;
• lugar especial para embarque e desembarque;
• assentos reservados para as pessoas constantes do art. 1º, em estabelecimentos e
veículos de transporte coletivo;
• permissão de cão-guia dentro dos espaços fechados, mediante a apresentação de carteira de vacinação atualizada;
• existência de pelo menos um telefone adaptado ao uso de deficientes auditivos.
Ainda vimos que o decreto faz duas ponderações importantíssimas! A primeira é que o
atendimento prioritário, por dever ser imediato, deve ser realizado antes de qualquer outro.
A segunda, que nem sempre é absoluta, é a de que, em casos de atendimentos emergenciais,
a situação será definida por avaliação médica, a depender da gravidade dos casos verificados.
Por fim, vimos que a lei traz penalidades caso haja descumprimento de suas medidas.
Vejamos:
• para os servidores ou chefia responsável pela repartição pública, às penalidades sujeitas em legislação específica (como exemplo, as leis que instituem o regime jurídico
aplicável aos servidores);
• para empresas prestadoras de serviço público, multa no valor de R$ 500,00 a R$
2.500,00, cuja gradação dependerá da gravidade do descumprimento; e
• para instituições financeiras, as penas previstas também em legislação específica (à
época da promulgação da Lei n. 10.048/2000, o art. 44 da Lei n. 4.595/1964, tal qual na
redação da lei. Atualmente, a Medida Provisória n. 784/2017).
Tenha isso em mente, e tenho certeza de que a sua prova será um sucesso! Vamos, por
fim, para as questões comentadas da aula de hoje.
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QUESTÕES DE CONCURSO
Questão 1

(IF-PA/2019) De acordo com a Lei n. 10.048/2000 terão atendimento prioritário

as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a ________________ anos,
as gestantes, as _____________, as pessoas com crianças de colo e os ____________.
Os termos que completam corretamente a frase são:
a) oitenta, infeccionadas, parasitários.
b) sessenta, lactantes, obesos.
c) setenta, puérperas, macérrimos.
d) sessenta, lactantes, macérrimos.
e) oitenta, puérperas, obesos.
Questão 2

(INAZ/2019) O Decreto Federal n. 5.296/2004 regulamenta as Leis n. 10.048/2000

e n. 10.098/2000 que normatizam o cenário de atendimento e acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiências. Dentro do Art. 5º do citado decreto estão apontadas as categorias
que devem ser consideradas para as pessoas com deficiência. Nominalmente, não faz parte
desse contexto:
a) Deficiência física.
b) Deficiência auditiva.
c) Deficiência visual.
d) Deficiência motora.
e) Deficiência mental.
Questão 3

(CESPE/2019) De acordo com a legislação que versa sobre a prioridade de aten-

dimento a pessoa com deficiência, a concessionária que disponibilizar veículo de transporte
coletivo sem assento reservado para pessoa com deficiência estará sujeita a
a) multa única relativa ao veículo irregular.
b) apreensão imediata do veículo e suspensão das atividades até a regularização do veículo.
c) suspensão das atividades, até a regularização do veículo.
d) apreensão imediata do veículo e multa.
e) multa diária até a regularização do veículo.
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Questão 4

(INAZ/2018) A Lei n. 10.048, de 8 de novembro de 2000, mais conhecida como

Lei da Acessibilidade, regulamenta a prioridade no atendimento em repartições públicas, concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras e outros, às pessoas portadoras de
deficiência física, aos idosos com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo. A lei n. 10.048, de 2000,
prevê aplicação de multa:
a) Máxima de R$ 500 (quinhentos reais) à empresa pública de transporte coletivo, por veículo
que não reserve assento devidamente identificado às pessoas protegidas pela lei da acessibilidade.
b) Mínima de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais) à concessionária de transporte público,
por veículo produzido 12 meses a partir da publicação da lei da acessibilidade, em cujo planejamento não for incluído o acesso facilitado a portadores de deficiência.
c) Máxima de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), em caso de reincidência, à empresa pública de transporte coletivo, por veículo que não reserve assento devidamente identificado às
pessoas protegidas pela lei da acessibilidade.
d) Máxima de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais) à empresa pública de transporte coletivo,
por veículo que não reserve assento devidamente identificado às pessoas protegidas pela lei
da acessibilidade.
Questão 5

(FCC/2018) Segundo o previsto no Decreto n. 5.296/2004, nos serviços de emer-

gência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento à saúde, a prioridade de
atendimento da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida
a) fica condicionada ao pedido expresso da pessoa com deficiência ao ser registrada sua solicitação de atendimento no serviço de saúde.
b) não está condicionada a qualquer avaliação, devendo ser observada.
c) fica condicionada à avaliação do corpo de enfermagem responsável pelo atendimento inicial, que considerará as outras prioridades legais a serem atendidas na mesma oportunidade.
d) não deve ser observada nos serviços de urgência ou emergência médica.
e) fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender.
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Questão 6

(CESPE/2018) Suponha que Cláudio tenha paralisia cerebral, Lívia, nanismo e

José, perda unilateral parcial da audição. Nessa situação, segundo o Decreto n. 5.296/2004,
é(são) considerado(s) pessoa com deficiência
a) Cláudio, apenas.
b) Lívia e José, apenas.
c) Cláudio e Lívia, apenas.
d) Cláudio e José, apenas.
e) Cláudio, José e Lívia.
Questão 7

(FCC/2010) Tratando-se da Lei n. 10.048/2000 terão atendimento prioritário:

a) apenas os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e pessoas acompanhadas por crianças de colo.
b) as pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, os obesos, e as pessoas acompanhadas por crianças
de colo.
c) apenas as pessoas portadoras de deficiência com idade igual ou superior a 65 (sessenta
e cinco) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo.
d) apenas as pessoas portadoras de deficiência e os idosos com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos.
e) as pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 65 (sessenta
e cinco) anos, as gestantes, as lactantes desde que acompanhadas por crianças de colo.
Questão 8

(FUNRIO/2016) A Lei n. 10.048/2000 e o Decreto-Lei n. 5.296/2005 também

consideram, para efeitos de atendimento prioritário:
a) Idosos, acima de 65 anos.
b) Idosos, acima de 60 anos.
c) Idosos, acima de 55 anos.
d) Pessoa que declare urgência para a necessidade de atendimento.
e) Pessoas acompanhadas de crianças com até 10 anos.
Questão 9

(CESPE/2013) Com base no disposto na Lei n. 10.048/2000 e no Decreto n.

5.296/2004, bem como no dispositivo constitucional sobre o direito das pessoas com deficiência, assinale a opção correta.
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a) O tratamento diferenciado previsto no Decreto n. 5.296/2004 inclui, entre outros, pessoal
capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, mental e múltipla,
bem como às pessoas idosas.
b) Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento à
saúde, a prioridade deve sempre ser dada a pessoas com deficiência.
c) É constitucionalmente prevista a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como a integração social exclusiva do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o
trabalho.
d) As empresas de ônibus estão obrigadas a reservar assentos às pessoas portadoras de deficiência, devendo o proprietário da empresa que descumprir a determinação legal responder
criminalmente pela omissão.
e) Os logradouros e sanitários públicos e particulares, assim como os edifícios públicos e
particulares, devem obedecer a normas de construção, para efeito de licenciamento da respectiva edificação, específicas para o atendimento das necessidades das pessoas portadoras
de deficiência.
Questão 10

(FUNRIO/2014) Sobre acessibilidade para pessoas com deficiência (Lei n.

10.048/2000, Lei n. 10.098/2000 e Decreto-Lei n. 5.296/2004), no que tange ao atendimento
prioritário, podemos considerar que elas contemplam pessoas com
a) deficiência mental, física e com mobilidade reduzida.
b) deficiência intelectual, visual e auditiva.
c) mobilidade reduzida, deficiências múltiplas e autistas.
d) deficiência mental, física, visual, auditiva e múltiplas.
e) deficiência mental, física, visual, auditiva, múltiplas e com mobilidade reduzida.
Questão 11

(EXATUS/2015) A Lei n. 10.048/2000 trata da prioridade de atendimento às pes-

soas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,
as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo. Sendo assim,
assinale a alternativa correta sobre o atendimento prioritário com base nessa lei:
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a) É assegurada, em todas as instituições financeiras, a prioridade de atendimento às pessoas mencionadas no art. 1º da lei 10.048/2000.
b) As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos não são obrigadas a dispensar atendimento prioritário uma vez que a constituição federal diz que todo
cidadão é igual perante a lei.
c) É assegurada, em todas as instituições comerciais, a prioridade de atendimento em ordem
de chegada, salvo em caso idosos acompanhados de seus representantes legais.
d) As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos não são obrigadas a dispensar atendimento prioritário salvo em caso de manifestações públicas que prejudiquem o acesso ao local do atendimento.
e) No caso de servidor ou de chefia responsável pela repartição pública infringir essa lei,
às penalidades previstas será prestação de serviço social em regime semiaberto.
Questão 12

(FCC/2017) Uma concessionária de transporte coletivo não reservou assentos,

devidamente identificados, aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo, em alguns veículos utilizados diariamente. Conforme as disposições da Lei n. 10.048/2000, essa infração sujeitará aos responsáveis
a) interdição temporária ou total do estabelecimento.
b) prestação de serviços à comunidade.
c) o pagamento de multa por veículo sem estas condições mencionadas.
d) embargo do estabelecimento.
e) advertência e determinação de prazo para realização das adaptações que se fizerem necessárias.
Questão 13

(FCC/TÉCNICIO – SEGURANÇA/DPE-RS/2017) Considere quatro veículos de

transporte coletivo pertencentes a uma empresa de ônibus, que ainda estão em utilização:
• veículo A − produzido em novembro de 1997;
• veículo B − produzido em janeiro de 1998;
• veículo C − produzido em julho de 2001;
• veículo D − produzido em dezembro de 2005.
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Considerando que o proprietário e os fabricantes dos veículos A, B, C e D atendem completamente as disposições da Lei Federal n. 10.048/2000,
a) o proprietário da empresa precisou proceder às adaptações nos veículos A, B e C necessárias ao acesso facilitado das pessoas portadoras de deficiência, enquanto o veículo D foi
obrigado a ser planejado, antes de sua produção, de forma a facilitar o acesso de pessoas
portadoras de deficiência a seu interior.
b) o proprietário da empresa precisou proceder às adaptações nos veículos A e B necessárias
ao acesso facilitado das pessoas portadoras de deficiência, enquanto os veículos C e D foram
obrigados a serem planejados, antes de sua produção, de forma a facilitar o acesso de pessoas portadoras de deficiência a seu interior.
c) o proprietário da empresa precisou proceder às adaptações nos quatro veículos, A, B, C e D,
necessárias ao acesso facilitado das pessoas portadoras de deficiência.
d) os quatro veículos, A, B, C e D, foram obrigados a serem planejados, antes de sua produção,
de forma a facilitar o acesso de pessoas portadoras de deficiência a seu interior.
e) o proprietário da empresa precisou proceder às adaptações no veículo A necessárias ao
acesso facilitado das pessoas portadoras de deficiência, enquanto os veículos B, C e D foram
obrigados a serem planejados, antes de sua produção, de forma a facilitar o acesso de pessoas portadoras de deficiência a seu interior.
Questão 14

(INSTITUTO AOCP/2018) O Decreto n. 5.296/2004 determina que os órgãos da

administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços
públicos e as instituições financeiras devem dispensar atendimento prioritário às pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Nesse sentido, com base no diploma
legal citado, assinale a alternativa correta
a) Considera-se como deficiente auditivo apenas os indivíduos que tenham perda total e bilateral de sua audição.
b) O atendimento prioritário deverá ser proporcionado, também, à pessoa que, mesmo sem se
enquadrar nos conceitos de deficiência, esteja, permanentemente ou temporariamente, com
a mobilidade reduzida.
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c) O atendimento à pessoa com deficiência deve ser diferenciado e imediato, entendendo-se
por imediato o atendimento realizado antes de qualquer outra pessoa, inclusive devendo se
interromper o atendimento que estiver em curso.
d) O atendimento prioritário inclui o atendimento diferenciado, não se enquadrando, nesse último conceito, a disponibilização de intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira
de Sinais – LIBRAS – às pessoas com deficiência auditiva.
e) O atendimento prioritário se refere apenas à capacitação do pessoal lotado nos órgãos
públicos, não se incluindo, nesse conceito, as adaptações necessárias dos mobiliários das
repartições públicas.
Questão 15

(FCC/2018) A Lei n. 10.048/2000, que dispõe sobre prioridade no atendimento

de determinadas pessoas e outros benefícios, prevê, dentre seus dispositivos, para atender
às pessoas com deficiência,
a) a disponibilização de cadeira de rodas em mercados e estabelecimentos congêneres.
b) a meia entrada em eventos culturais.
c) o planejamento de veículos de transporte coletivo e sua adaptação para facilitar seu acesso.
d) o acesso por meio de rampa e elevadores a pisos mais elevados.
e) a elaboração em braile de panfleto com contatos mínimos de atendimento dos serviços
públicos essenciais.
Questão 16

(CESPE/2019/CGE-CE) Com base nas disposições da Lei n.º 10.048/2000 que

trata de atendimento prioritário, assinale a opção correta.
a) As pessoas obesas não têm direito ao atendimento prioritário previsto nas legislações citadas; ainda estão em andamento debates acerca da produção de um estatuto próprio para
o grupo.
b) Como incentivo, a referida legislação prevê a concessão de subvenção estatal às instituições bancárias que executarem políticas de atendimento prioritário a idosos e pessoas com
deficiência.
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c) Os veículos das concessionárias de transporte coletivo deverão ter reserva de assentos,
devidamente identificados, para idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência e pessoas com criança de colo.
d) A referida legislação prevê as penalidades para os servidores públicos que infringirem as
regras de atendimento prioritário, não sendo aplicável legislação específica para essas pessoas.
e) As penalidades previstas na referida legislação serão elevadas em 50% no caso de reincidência.
Questão 17

(CESPE/2019/TJ-BA) De acordo com a legislação que versa sobre a priorida-

de de atendimento a pessoa com deficiência, a concessionária que disponibilizar veículo de
transporte coletivo sem assento reservado para pessoa com deficiência estará sujeita a
a) multa única relativa ao veículo irregular.
b) apreensão imediata do veículo e suspensão das atividades até a regularização do veículo.
c) suspensão das atividades, até a regularização do veículo.
d) apreensão imediata do veículo e multa.
e) multa diária até a regularização do veículo.
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GABARITO
1. b
2. d
3. a
4. d
5. e
6. c
7. b
8. b
9. a
10. e
11. a
12. c
13. a
14. b
15. c
16. e
17. a
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GABARITO COMENTADO
Questão 1

(IF-PA/2019) De acordo com a Lei n. 10.048/2000 terão atendimento prioritário

as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a ________________ anos,
as gestantes, as _____________, as pessoas com crianças de colo e os ____________.
Os termos que completam corretamente a frase são:
a) oitenta, infeccionadas, parasitários.
b) sessenta, lactantes, obesos.
c) setenta, puérperas, macérrimos.
d) sessenta, lactantes, macérrimos.
e) oitenta, puérperas, obesos.

Letra b.
Lembre-se da disposição inicial da Lei n. 10.048, que estudamos hoje:
Art. 1º As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,
as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei.

Questão 2

(INAZ/2019) O Decreto Federal n. 5.296/2004 regulamenta as Leis n. 10.048/2000

e n. 10.098/2000 que normatizam o cenário de atendimento e acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiências. Dentro do Art. 5º do citado decreto estão apontadas as categorias
que devem ser consideradas para as pessoas com deficiência. Nominalmente, não faz parte
desse contexto:
a) Deficiência física.
b) Deficiência auditiva.
c) Deficiência visual.
d) Deficiência motora.
e) Deficiência mental.
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Letra d.
Art. 5º, § 1º Considera-se, para os efeitos deste Decreto:
I – pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei no 10.690, de 16 de junho de
2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas
seguintes categorias:

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia,
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas
e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais,
aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;
c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 1. comunicação; 2. cuidado pessoal; 3. habilidades sociais; 4.
utilização dos recursos da comunidade; 5. saúde e segurança; 6. habilidades acadêmicas; 7.
lazer; e 8. trabalho;
e) deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências;

Questão 3

(CESPE/2019) De acordo com a legislação que versa sobre a prioridade de aten-

dimento a pessoa com deficiência, a concessionária que disponibilizar veículo de transporte
coletivo sem assento reservado para pessoa com deficiência estará sujeita a
a) multa única relativa ao veículo irregular.
b) apreensão imediata do veículo e suspensão das atividades até a regularização do veículo.
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c) suspensão das atividades, até a regularização do veículo.
d) apreensão imediata do veículo e multa.
e) multa diária até a regularização do veículo.
Letra a.
Art. 3 As empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo reservarão
assentos, devidamente identificados, aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo.
Art. 6º A infração ao disposto nesta Lei sujeitará os responsáveis:
(...)
II – no caso de empresas concessionárias de serviço público, a multa de R$ 500,00 (quinhentos
reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por veículos sem as condições previstas nos
arts. 3º e 5º;

Questão 4

(INAZ/2018) A Lei n. 10.048, de 8 de novembro de 2000, mais conhecida como

Lei da Acessibilidade, regulamenta a prioridade no atendimento em repartições públicas, concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras e outros, às pessoas portadoras de
deficiência física, aos idosos com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo. A lei n. 10.048, de 2000,
prevê aplicação de multa:
a) Máxima de R$ 500 (quinhentos reais) à empresa pública de transporte coletivo, por veículo
que não reserve assento devidamente identificado às pessoas protegidas pela lei da acessibilidade.
b) Mínima de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais) à concessionária de transporte público,
por veículo produzido 12 meses a partir da publicação da lei da acessibilidade, em cujo planejamento não for incluído o acesso facilitado a portadores de deficiência.
c) Máxima de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), em caso de reincidência, à empresa pública de transporte coletivo, por veículo que não reserve assento devidamente identificado às
pessoas protegidas pela lei da acessibilidade.
d) Máxima de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais) à empresa pública de transporte coletivo,
por veículo que não reserve assento devidamente identificado às pessoas protegidas pela lei
da acessibilidade.
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Letra d.
Art. 6º A infração ao disposto nesta lei sujeitará os responsáveis:
(...)
II – no caso de empresas concessionárias de serviço público, a multa de R$ 500,00 a R$ 2.500,00,
por veículos sem as condições previstas nos arts. 3º e 5º;

Questão 5

(FCC/2018) Segundo o previsto no Decreto n. 5.296/2004, nos serviços de emer-

gência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento à saúde, a prioridade de
atendimento da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida
a) fica condicionada ao pedido expresso da pessoa com deficiência ao ser registrada sua solicitação de atendimento no serviço de saúde.
b) não está condicionada a qualquer avaliação, devendo ser observada.
c) fica condicionada à avaliação do corpo de enfermagem responsável pelo atendimento inicial, que considerará as outras prioridades legais a serem atendidas na mesma oportunidade.
d) não deve ser observada nos serviços de urgência ou emergência médica.
e) fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender.
Letra e.
Art. 6º O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às
pessoas de que trata o art. 5º.
§ 3º Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento à saúde, a prioridade conferida por este Decreto fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender.
♦

Questão 6

(CESPE/2018) Suponha que Cláudio tenha paralisia cerebral, Lívia, nanismo e

José, perda unilateral parcial da audição. Nessa situação, segundo o Decreto n. 5.296/2004,
é(são) considerado(s) pessoa com deficiência
a) Cláudio, apenas.
b) Lívia e José, apenas.
c) Cláudio e Lívia, apenas.
d) Cláudio e José, apenas.
e) Cláudio, José e Lívia.
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Letra c.
Claudio, por ter paralisia cerebral, é considerado deficiente físico, nos termos do decreto:
Art. 5º, a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo,
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não
produzam dificuldades para o desempenho de funções;
Lívia, por sua vez, por ter nanismo, é também considerada deficiente física.
José, contudo, não é considerado deficiente, pois a perda é unilateral.
Art. 5º. b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou
mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;

Questão 7

(FCC/2010) Tratando-se da Lei n. 10.048/2000 terão atendimento prioritário:

a) apenas os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e pessoas acompanhadas por crianças de colo.
b) as pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, os obesos, e as pessoas acompanhadas por crianças
de colo.
c) apenas as pessoas portadoras de deficiência com idade igual ou superior a 65 (sessenta
e cinco) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo.
d) apenas as pessoas portadoras de deficiência e os idosos com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos.
e) as pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 65 (sessenta
e cinco) anos, as gestantes, as lactantes desde que acompanhadas por crianças de colo.
Letra b.
Lembra o que vimos no comecinho da nossa aula? A Lei n. 10.048/2000 traz, em seu artigo 1º,
quais pessoas terão direito ao atendimento prioritário. Vejamos:
Art. 1º As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,
as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei.
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Fique atento(a) aos seguintes detalhes: até a edição da Lei n. 13.126/2015 (“Estatuto da Pessoa com Deficiência”), o art. 1º não previa as pessoas obesas em seu rol de pessoas titulares
do direito de atendimento prioritário. Com essa nova Lei, a redação do art. 1º foi modificada!
Além disso, lembre-se sempre do Decreto n. 5.296/2004, especialmente da seguinte disposição:
Art. 5º Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras
de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Ou seja, apesar de a Lei n. 10.048/2000 não tratar, especificamente, das pessoas com mobilidade reduzida, o Decreto n. 5.296/2004, cuja função é regulamentá-la e complementá-la
o faz, de forma que essas pessoas também terão direito ao atendimento prioritário. Assim,
as questões podem ou não explorar esse ponto, tudo a depender se trabalharão apenas com
a Lei n. 10.048/2000 ou – o quese considera mais adequado – com a Lei em leitura conjunta
com o Decreto.

Questão 8

(FUNRIO/2016) A Lei n. 10.048/2000 e o Decreto-Lei n. 5.296/2005 também

consideram, para efeitos de atendimento prioritário:
a) Idosos, acima de 65 anos.
b) Idosos, acima de 60 anos.
c) Idosos, acima de 55 anos.
d) Pessoa que declare urgência para a necessidade de atendimento.
e) Pessoas acompanhadas de crianças com até 10 anos.

Letra b.
Não se deixe confundir por questões assim! Veja, novamente, os comentários que fizemos
anteriormente e, principalmente, lembre-se: a lei define como pessoas titulares do direito de
atendimento prioritário, dentre outras, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos!
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(CESPE/2013) Com base no disposto na Lei n. 10.048/2000 e no Decreto n.

Questão 9

5.296/2004, bem como no dispositivo constitucional sobre o direito das pessoas com deficiência, assinale a opção correta.
a) O tratamento diferenciado previsto no Decreto n. 5.296/2004 inclui, entre outros, pessoal
capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, mental e múltipla,
bem como às pessoas idosas.
b) Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento à
saúde, a prioridade deve sempre ser dada a pessoas com deficiência.
c) É constitucionalmente prevista a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como a integração social exclusiva do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o
trabalho.
d) As empresas de ônibus estão obrigadas a reservar assentos às pessoas portadoras de deficiência, devendo o proprietário da empresa que descumprir a determinação legal responder
criminalmente pela omissão.
e) Os logradouros e sanitários públicos e particulares, assim como os edifícios públicos e
particulares, devem obedecer a normas de construção, para efeito de licenciamento da respectiva edificação, específicas para o atendimento das necessidades das pessoas portadoras
de deficiência.
Letra a.
Aqui temos uma questão mais elaborada! Vamos olhar alternativa por alternativa:
a) Certa. O Decreto n. 5.296/2004 traz, em suas previsões, uma série de medidas não exaustivas para assegurar o atendimento prioritário. Dentre elas, para essa alternativa, destacam-se
as seguintes:
Art. 6º O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às
pessoas de que trata o art. 5º.
§ 1º O tratamento diferenciado inclui, dentre outros:
IV – pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, mental e
múltipla, bem como às pessoas idosas;

Veja que a alternativa a é exatamente a reprodução literal do dispositivo supracitado. Essa é
a importância de sempre ler a lei quando estiver estudando o assunto!
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b) Errada. Como vimos, o atendimento prioritário, apesar de ser uma medida de equidade
extremamente importante, com fundamentos constitucionais inclusive, não é absoluto! E a
exceção está prevista também no art. 6º do Decreto n. 5.296/2004. Veja:
Art. 6º, § 3º Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento
à saúde, a prioridade conferida por este Decreto fica CONDICIONADA à avaliação médica em face
da gravidade dos casos a atender.

A alternativa, ao dizer que a prioridade deve ser sempre dada às pessoas com deficiência,
torna-se errada. Sempre tome cuidado com palavras como “sempre” e “nunca”!
c) Errada. A questão traz algumas confusões em sua redação. A primeira delas é a questão
de ser ou não constitucional “a criação de programas de prevenção e atendimento especializado”. Veja que leis como a Lei n. 10.048/2000, que trata do atendimento preferencial, e a Lei
n. 10.098/2000, que, por exemplo, trata das normas de acessibilidade, são necessárias justamente por não haver disposição legal, especialmente constitucional, sobre o tema. A Constituição assegura diversos pontos, como a dignidade da pessoa humana, a responsabilidade
do poder público em promover medidas de acessibilidade etc., mas não trata especificamente
do que diz a alternativa c – programas de pesquisa para prevenção de deficiências são, por
exemplo, tratados pelo Decreto n. 5.296/2004. Além disso, a integração social deve ser estendida a todos os portadores de deficiência e demais pessoas em situação de vulnerabilidade
e que, por vezes, acabam excluídas, e não “exclusivamente” a adolescentes portadores de
deficiência.
d) Errada. Como vimos, há, de fato, penalidade para os casos de descumprimento das disposições de atendimento prioritário previstas na Lei n. 10.048/2000. Especificamente quanto às
empresas privadas que prestam serviços públicos, há previsão de multa administrativa, no
valor de R$ 500,00 a R$ 2.500,00. Não há que se falar em responsabilização criminal, portanto.
e) Errada. Preste muita atenção nesta alternativa! Vamos relembrar o art. 4º da Lei n.
10.048/2004:
Art. 4º Os logradouros e sanitários públicos, bem como os edifícios de uso público, terão normas
de construção, para efeito de licenciamento da respectiva edificação, baixadas pela autoridade
competente, destinadas a facilitar o acesso e uso desses locais pelas pessoas portadoras de deficiência.
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Cuidado com as pegadinhas! Leia sempre com muita atenção a redação das alternativas!
Perceba que, nesse caso, a alternativa e acresceu à redação do art. 4º a expressão “privados”.
Esse artigo diz respeito tão somente aos sanitários públicos e edifícios públicos, de modo que
a alternativa e encontra-se errada.

Questão 10

(FUNRIO/2014) Sobre acessibilidade para pessoas com deficiência (Lei n.

10.048/2000, Lei n. 10.098/2000 e Decreto-Lei n. 5.296/2004), no que tange ao atendimento
prioritário, podemos considerar que elas contemplam pessoas com
a) deficiência mental, física e com mobilidade reduzida.
b) deficiência intelectual, visual e auditiva.
c) mobilidade reduzida, deficiências múltiplas e autistas.
d) deficiência mental, física, visual, auditiva e múltiplas.
e) deficiência mental, física, visual, auditiva, múltiplas e com mobilidade reduzida.
Letra e.
Conforme vimos, o art. 1º da Lei n. 10.048/2000 prevê que:
• as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão
atendimento prioritário.
Enquanto o art. 5º do Decreto n. 5.296/2004 prevê que:
• os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento
prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Assim sendo, lembre-se da lista:
• pessoas com deficiência;
• idosos com 60 anos ou mais;
• gestantes;
• lactantes;
• pessoas com criança de colo;
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• obesos;
• pessoas com mobilidade reduzida.
O Decreto n. 5.296/2004, dado o silêncio da Lei n. 10.048/2000, conceitua o que seriam pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida:
Art. 5º, § 1º Considera-se, para os efeitos deste Decreto:
I – pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei no 10.690, de 16 de junho de
2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas
seguintes categorias:
a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais,
aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;
c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo
visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das
condições anteriores;
d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 1. comunicação; 2. cuidado pessoal; 3. habilidades sociais; 4. utilização dos
recursos da comunidade; 5. saúde e segurança; 6. habilidades acadêmicas; 7. lazer; e 8. trabalho;
e) deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências;
II – pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa
portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente
ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e
percepção.

Assim, vemos que é garantido atendimento prioritário, dentre outros, às pessoas portadoras
de deficiência física, auditiva, visual, mental ou múltipla e às pessoas com mobilidade reduzida.
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Questão 11

(EXATUS/2015) A Lei n. 10.048/2000 trata da prioridade de atendimento às pes-

soas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,
as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo. Sendo assim,
assinale a alternativa correta sobre o atendimento prioritário com base nessa lei:
a) É assegurada, em todas as instituições financeiras, a prioridade de atendimento às pessoas mencionadas no art. 1º da lei 10.048/2000.
b) As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos não são obrigadas a dispensar atendimento prioritário uma vez que a constituição federal diz que todo
cidadão é igual perante a lei.
c) É assegurada, em todas as instituições comerciais, a prioridade de atendimento em ordem
de chegada, salvo em caso idosos acompanhados de seus representantes legais.
d) As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos não são obrigadas a dispensar atendimento prioritário salvo em caso de manifestações públicas que prejudiquem o acesso ao local do atendimento.
e) No caso de servidor ou de chefia responsável pela repartição pública infringir essa lei,
às penalidades previstas será prestação de serviço social em regime semiaberto.
Letra a.
Vamos alternativa por alternativa:
a) Certa. Sim, em todas as instituições financeiras, conforme prevê a Lei n. 10.048/2000 e o
Decreto n. 5.296/2004, deverá haver atendimento prioritário – cabendo, inclusive, aplicação
de penalidades em caso de descumprimento dessa previsão.
b) Errada. Conforme prevê a Lei n. 10.048/2000, as repartições públicas e as empresas prestadoras de serviço público estão, sim, obrigadas a prestar atendimento prioritário! A questão
da igualdade é falaciosa. Lembra-se do conceito de equidade que vimos mais cedo? Segundo
os princípios da Constituição, há, de fato, a questão da igualdade formal. Mas há, também,
a ideia de justiça concreta, que só é alcançada quando todos são tratados conforme as suas
peculiaridades. Tratar os desiguais na medida de sua desigualdade é, ao fim e ao cabo, uma
forma de garantir a igualdade de condições e a dignidade da pessoa humana.
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c) Errada. A Lei n. 10.048/2000 diz respeito tão somente às repartições públicas, às empresas
prestadoras de serviço público e às instituições financeiras. As entidades privadas, quando
não forem instituições financeiras, não são do escopo da lei. Dessa forma, a alternativa está
errada, pois nada se diz a respeito de instituições comerciais.
e) Errada. Como acabamos de falar, repartições públicas e empresas prestadoras de serviço
público estão obrigadas a prestar atendimento prioritário, de modo que a letra d também está
errada.
e) Errada. Vejamos:
Art. 6º A infração ao disposto nesta Lei sujeitará os responsáveis:
I – no caso de servidor ou de chefia responsável pela repartição pública, às penalidades previstas
na legislação específica;

Como legislação específica, temos as leis que instituem estatutos dos servidores públicos,
cuja competência de promulgar pertence ao ente ao qual eles se vinculam. Da leitura dos
demais incisos do art. 6º, podemos perceber que o descumprimento do atendimento preferencial é sancionado na esfera administrativa, e não na criminal – vide as multas impostas às
empresas públicas. Desse modo, não há como a alternativa e estar certa.

Questão 12

(FCC/2017) Uma concessionária de transporte coletivo não reservou assentos,

devidamente identificados, aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo, em alguns veículos utilizados diariamente. Conforme as disposições da Lei n. 10.048/2000, essa infração sujeitará aos responsáveis
a) interdição temporária ou total do estabelecimento.
b) prestação de serviços à comunidade.
c) o pagamento de multa por veículo sem estas condições mencionadas.
d) embargo do estabelecimento.
e) advertência e determinação de prazo para realização das adaptações que se fizerem necessárias.
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Letra c.
Você se lembra das penalidades previstas na Lei n. 10.048/2000? Vejamos novamente:
Art. 6º A infração ao disposto nesta Lei sujeitará os responsáveis:
I – no caso de servidor ou de chefia responsável pela repartição pública, às penalidades previstas
na legislação específica;
II – no caso de empresas concessionárias de serviço público, a multa de R$ 500,00 (quinhentos
reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por veículos sem as condições previstas nos
arts. 3º e 5º;
III – no caso das instituições financeiras, às penalidades previstas no art. 44, incisos I, II e III, da Lei
no 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

Assim sendo, há que se impor, para a concessionária, o pagamento de multa, cujo valor será
definido pela Administração, dentro da faixa de R$ 500 a R$ 2.500,00.

Questão 13

(FCC/TÉCNICIO – SEGURANÇA/DPE-RS/2017) Considere quatro veículos de

transporte coletivo pertencentes a uma empresa de ônibus, que ainda estão em utilização:
• veículo A − produzido em novembro de 1997;
• veículo B − produzido em janeiro de 1998;
• veículo C − produzido em julho de 2001;
• veículo D − produzido em dezembro de 2005.
Considerando que o proprietário e os fabricantes dos veículos A, B, C e D atendem completamente as disposições da Lei Federal n. 10.048/2000,
a) o proprietário da empresa precisou proceder às adaptações nos veículos A, B e C necessárias ao acesso facilitado das pessoas portadoras de deficiência, enquanto o veículo D foi
obrigado a ser planejado, antes de sua produção, de forma a facilitar o acesso de pessoas
portadoras de deficiência a seu interior.
b) o proprietário da empresa precisou proceder às adaptações nos veículos A e B necessárias
ao acesso facilitado das pessoas portadoras de deficiência, enquanto os veículos C e D foram
obrigados a serem planejados, antes de sua produção, de forma a facilitar o acesso de pessoas portadoras de deficiência a seu interior.
c) o proprietário da empresa precisou proceder às adaptações nos quatro veículos, A, B, C e D,
necessárias ao acesso facilitado das pessoas portadoras de deficiência.
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d) os quatro veículos, A, B, C e D, foram obrigados a serem planejados, antes de sua produção,
de forma a facilitar o acesso de pessoas portadoras de deficiência a seu interior.
e) o proprietário da empresa precisou proceder às adaptações no veículo A necessárias ao
acesso facilitado das pessoas portadoras de deficiência, enquanto os veículos B, C e D foram
obrigados a serem planejados, antes de sua produção, de forma a facilitar o acesso de pessoas portadoras de deficiência a seu interior.
Letra a.
Veja, candidato(a), como as bancas podem complicar o assunto sobre o atendimento prioritário! Vamos olhar as disposições da Lei n. 10.048/2000 sobre os veículos de transporte
coletivo:
Art. 5º Os veículos de transporte coletivo a serem produzidos após doze meses da publicação
desta Lei serão planejados de forma a facilitar o acesso a seu interior das pessoas portadoras de
deficiência.
§ 2º Os proprietários de veículos de transporte coletivo em utilização terão o prazo de cento e
oitenta dias, a contar da regulamentação desta Lei, para proceder às adaptações necessárias ao
acesso facilitado das pessoas portadoras de deficiência.

Para essa questão, é necessário lembrar que a Lei n. 10.048/2000 foi publicada em 9 de novembro de 2000, sendo este o marco temporal para a resolução da pergunta.
Vemos que os veículos A, B e C foram produzidos antes de novembro de 2001. Conforme previsão do caput do art. 5º, somente veículos produzidos após doze meses da publicação da lei
deverão ser planejados de forma a facilitar o acesso. Assim sendo, esses veículos mencionados se encaixam na previsão do § 2º, concernente à adaptação. Veja, ademais, que não existe
a possibilidade de não enquadrar esses veículos em alguma das disposições, afinal, todos os
veículos devem atender às regras de acessibilidade e de atendimento prioritário.
Assim sendo, apenas o veículo D, datado de 2005, deve ser efetivamente planejado em conformidade com a lei. A alternativa que reflete essas considerações é a letra a, que dispõe:
o proprietário da empresa precisou proceder às adaptações nos veículos A, B e C necessárias
ao acesso facilitado das pessoas portadoras de deficiência, enquanto o veículo D foi obrigado
a ser planejado, antes de sua produção, de forma a facilitar o acesso de pessoas portadoras
de deficiência a seu interior.
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Questão 14

(INSTITUTO AOCP/2018) O Decreto n. 5.296/2004 determina que os órgãos da

administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços
públicos e as instituições financeiras devem dispensar atendimento prioritário às pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Nesse sentido, com base no diploma
legal citado, assinale a alternativa correta
a) Considera-se como deficiente auditivo apenas os indivíduos que tenham perda total e bilateral de sua audição.
b) O atendimento prioritário deverá ser proporcionado, também, à pessoa que, mesmo sem se
enquadrar nos conceitos de deficiência, esteja, permanentemente ou temporariamente, com
a mobilidade reduzida.
c) O atendimento à pessoa com deficiência deve ser diferenciado e imediato, entendendo-se
por imediato o atendimento realizado antes de qualquer outra pessoa, inclusive devendo se
interromper o atendimento que estiver em curso.
d) O atendimento prioritário inclui o atendimento diferenciado, não se enquadrando, nesse último conceito, a disponibilização de intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira
de Sinais – LIBRAS – às pessoas com deficiência auditiva.
e) O atendimento prioritário se refere apenas à capacitação do pessoal lotado nos órgãos
públicos, não se incluindo, nesse conceito, as adaptações necessárias dos mobiliários das
repartições públicas.
Letra b.
a) Errada, pois pode ser perda total ou parcial.
b) Certa, conforme art. 5º, inciso II, do Decreto.
c) Errada. Lembre-se:
Art. 6º O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às
pessoas de que trata o art. 5º.
§ 2º Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referidas no art. 5º, antes de
qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento, observado o disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3º da Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto
do Idoso).
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d) Errada.
Art. 6º O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às
pessoas de que trata o art. 5º.
§ 1º O tratamento diferenciado inclui, dentre outros: (...)
III – serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou
pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e no trato com aquelas que não se
comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdocegas, prestado por guias-intérpretes ou pessoas
capacitadas neste tipo de atendimento.

e) Errada.
Art. 6º O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às
pessoas de que trata o art. 5º.

Questão 15

(FCC/2018) A Lei n. 10.048/2000, que dispõe sobre prioridade no atendimento

de determinadas pessoas e outros benefícios, prevê, dentre seus dispositivos, para atender
às pessoas com deficiência,
a) a disponibilização de cadeira de rodas em mercados e estabelecimentos congêneres.
b) a meia entrada em eventos culturais.
c) o planejamento de veículos de transporte coletivo e sua adaptação para facilitar seu acesso.
d) o acesso por meio de rampa e elevadores a pisos mais elevados.
e) a elaboração em braile de panfleto com contatos mínimos de atendimento dos serviços
públicos essenciais.

Letra c.
Art. 5º Os veículos de transporte coletivo a serem produzidos após doze meses da publicação
desta Lei serão planejados de forma a facilitar o acesso a seu interior das pessoas portadoras de
deficiência.
§ 2º Os proprietários de veículos de transporte coletivo em utilização terão o prazo de cento e
oitenta dias, a contar da regulamentação desta Lei, para proceder às adaptações necessárias ao
acesso facilitado das pessoas portadoras de deficiência.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

40 de 45

ATENDIMENTO, ÉTICA E DIVERSIDADE

Lei n. 10.048/2000 e suas alterações - Prioridade de Atendimento às Pessoas
com Deficiência e Decreto n. 5.296/2004
Daniel Mesquita

Questão 16

(CESPE/2019/CGE-CE) Com base nas disposições da Lei n.º 10.048/2000 que

trata de atendimento prioritário, assinale a opção correta.
a) As pessoas obesas não têm direito ao atendimento prioritário previsto nas legislações citadas; ainda estão em andamento debates acerca da produção de um estatuto próprio para
o grupo.
b) Como incentivo, a referida legislação prevê a concessão de subvenção estatal às instituições bancárias que executarem políticas de atendimento prioritário a idosos e pessoas com
deficiência.
c) Os veículos das concessionárias de transporte coletivo deverão ter reserva de assentos,
devidamente identificados, para idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência e pessoas com criança de colo.
d) A referida legislação prevê as penalidades para os servidores públicos que infringirem as
regras de atendimento prioritário, não sendo aplicável legislação específica para essas pessoas.
e) As penalidades previstas na referida legislação serão elevadas em 50% no caso de reincidência.
Letra c.
a) Incorreta. Art. 1 As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos
terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei.
b) Incorreta. Art 2º, Parágrafo único. É assegurada, em todas as instituições financeiras,
a prioridade de atendimento às pessoas mencionadas no art. 1º.
c) Correta. Art. 3º As empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo reservarão assentos, devidamente identificados, aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo.
d) Incorreta. Art. 6 A infração ao disposto nesta Lei sujeitará os responsáveis: I – no caso de
servidor ou de chefia responsável pela repartição pública, às penalidades previstas na legislação específica.
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e) Incorreta. Art. 6º, Parágrafo único. As penalidades de que trata este artigo serão elevadas
ao dobro, em caso de reincidência.

Questão 17

(CESPE/2019/TJ-BA) De acordo com a legislação que versa sobre a priorida-

de de atendimento a pessoa com deficiência, a concessionária que disponibilizar veículo de
transporte coletivo sem assento reservado para pessoa com deficiência estará sujeita a
a) multa única relativa ao veículo irregular.
b) apreensão imediata do veículo e suspensão das atividades até a regularização do veículo.
c) suspensão das atividades, até a regularização do veículo.
d) apreensão imediata do veículo e multa.
e) multa diária até a regularização do veículo.
Letra a.
Art. 6º A infração ao disposto nesta Lei sujeitará os responsáveis:
I – no caso de servidor ou de chefia responsável pela repartição pública, às penalidades previstas
na legislação específica;
II – no caso de empresas concessionárias de serviço público, a multa de R$ 500,00 (quinhentos
reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por veículos sem as condições previstas nos
arts. 3º e 5º.
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