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03 - LBI sobre Educação fala muito sobre o que deve ser feito para atingir esse 

objetivo. Alguns dos principais exemplos são: 

• Nas escolas inclusivas é indispensável que o conteúdo e as aulas sejam 

oferecidos em Libras, como primeira língua, e em português, na 

modalidade escrita, para os alunos surdos. O mesmo vale para as escolas 

e classes bilíngues e para os materiais de aula (Art. 28-IV); 

• A adoção de medidas individuais e coletivas que proporcionem o 

desenvolvimento acadêmico e a socialização dos alunos com deficiência. 

Isso facilita a integração e, consequentemente, o aprendizado (Art. 28-V); 

• Além da oferta de aulas e materiais inclusivos (em Libras e Braile), as 

práticas pedagógicas também precisam ser incorporadas e preferidas 

pela instituição que possuir alunos com deficiência (Art. 28-XII); 

• Também devem ser oferecidas tecnologias assistivas que ampliem as 

habilidades dos estudantes nas escolas (Art. 18-XII) ou auxiliem nos 

processos seletivos e permanência nos cursos da rede pública e 

privada (Art. 30-IV). 

04 - É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma 

de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-

motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de 

transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do 

Brasil. 

05 - A Declaração de Salamanca ampliou o conceito de necessidades 

educacionais especiais, incluindo todas as crianças que não estejam 

conseguindo se beneficiar com a escola, seja por que motivo for. Assim, a idéia 

de “necessidades educacionais especiais” passou a incluir, além das crianças 

portadoras de deficiências, aquelas que estejam experimentando dificuldades 

temporárias ou permanentes na escola, as que estejam repetindo continuamente 

os anos escolares, as que sejam forçadas a trabalhar, as que vivem nas ruas, 

as que moram distantes de quaisquer escolas, as que vivem em condições de 

extrema pobreza ou que sejam desnutridas, as que sejam vítimas de guerra ou 
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conflitos armados, as que sofrem de abusos contínuos físicos, emocionais e 

sexuais, ou as que simplesmente estão fora da escola, por qualquer motivo que 

seja. 

06 - As Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEFs, as Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental e Médio – EMEFMs e as Escolas Municipais 

de Educação Bilíngue para Surdos – EMEBSs contarão com profissionais 

indicados pela Equipe Gestora, entre os professores em exercício na Unidade 

Educacional, para exercer as seguintes funções docentes: 

I – Professor de Apoio Pedagógico – PAP, para atuar com as turmas integrantes 

do Projeto de Apoio Pedagógico – Recuperação de Aprendizagens; 

II – Professor Orientador de Área – POA, para atuar no acompanhamento do 

planejamento das ações dos professores das áreas/componentes de 

Alfabetização, Língua Portuguesa e Matemática, em conjunto com o 

Coordenador Pedagógico, para a implementação do Currículo da Cidade das 

respectivas áreas/componentes. 

07 - O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das 2 

(duas) línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução 

e interpretação da Libras e da Língua Portuguesa. São atribuições do tradutor e 

intérprete, no exercício de suas competências: 

I - Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e 

surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e 

vice-versa; II - interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, 

as atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de 

ensino nos níveis fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso 

aos conteúdos curriculares; III - atuar nos processos seletivos para cursos na 

instituição de ensino e nos concursos públicos;  IV - atuar no apoio à 

acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das instituições de ensino e 

repartições públicas; e V - prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em 

órgãos administrativos ou policiais. 

08 - Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exercício 

dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua 
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efetiva integração social, nos termos desta Lei. Na aplicação e interpretação 

desta Lei, serão considerados os valores básicos da igualdade de tratamento e 

oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa humana, do 

bem-estar, e outros, indicados na Constituição ou justificados pelos princípios 

gerais de direito. As normas desta Lei visam garantir às pessoas portadoras de 

deficiência as ações governamentais necessárias ao seu cumprimento e das 

demais disposições constitucionais e legais que lhes concernem, afastadas as 

discriminações e os preconceitos de qualquer espécie, e entendida a matéria 

como obrigação nacional a cargo do Poder Público e da sociedade. 

09- Nunca existiu uma lei como está o único trabalho deste tipo foi por sua 

discordância com os métodos adotados nas enfermarias, recusando-se a aplicar 

eletrochoques em pacientes, Nise da Silveira foi transferida para o trabalho 

com terapia ocupacional, atividade então menos prezada pelos médicos. Assim, 

em 1946 fundou naquela instituição a "Seção de Terapêutica Ocupacional". No 

lugar das tradicionais tarefas de limpeza e manutenção que os pacientes 

exerciam sob o título de terapia ocupacional, ela 

criou ateliês de pintura e modelagem com a intenção de possibilitar aos doentes 

reatar seus vínculos com a realidade através da expressão simbólica e da 

criatividade, revolucionando a Psiquiatria então praticada no país. 

10 – Não existe nenhuma lei com esse assunto há um equívoco entre os 

Professores de que se o aluno apresentar Laudo informando a deficiência o 

mesmo deverá ser aprovado, pois a criança estaria amparada pelo mesmo. É 

preciso ficar claro que o Laudo informa uma condição da criança e não a habilita 

a passar de ano. Da mesma forma que um Professor não medicará ninguém, e 

nem prescreverá tratamentos, o médico, por sua vez, não tem preparo para 

avaliar e responder pela aprendizagem da criança, portanto qualquer laudo 

emitido pelo mesmo ou qualquer outro profissional da área da Saúde com este 

objetivo não tem efeito. Cabe ao Professor de posse de Laudos, juntamente com 

outros registros, tais como:  avaliações, sondagens, entrevistas e  observações, 

traçar trabalho pedagógico condizente com as necessidades do aluno e então 

verificar se o mesmo está apto ou não a ser aprovado. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Enfermaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terapia_ocupacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Limpeza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuten%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ateli%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psiquiatria
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11 – De acordo com o segundo parágrafo do Art. 4º da lei 8080, a iniciativa 

privada pode investir no Sistema Único de Saúde (SUS), mas apenas em caráter 

complementar. O tema é interessante, pois os jogadores podem imaginar que a 

iniciativa privada não possa interferir na saúde pública, já que poderia causar 

algum conflito de interesse, e imaginar que isso não exista dentro da lei. 

 

12 – O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 dispõe que o SUS pode atuar 

na vigilância sanitária dos estabelecimentos. É um tema de pouco conhecimento 

geral, já que as pessoas não associam vigilância sanitária diretamente à saúde, 

apesar de ser seu campo de atuação. 

 

13 – De acordo com a lei 1721/15, de 2018, o investimento estrangeiro é 

proibido na saúde pública. Novamente o tema de conflito de interesse pode 

gerar essa dúvida no jogador, mas, diferente da carta 11, neste caso é proibido 

– exceto em exceções abertas por meio de outras leis ou decretos. 

 

14 – A portaria 1.138, de 2014, estabelece que o SUS pode combater 

zoonoses por meio da vacinação em animais. Os jogadores devem imaginar 

que a saúde pública deva priorizar os humanos, e por isso achar que a lei não 

exista. No entanto, justamente para defender as pessoas de doenças causadas 

por animais (zoonoses), o SUS pode agir neste sentido. 

15 – Carta falsa dizendo que o canabidiol, substância presente na maconha, 

pode ser usado para fins medicinais. Diversos países adotaram esta medida, e 

o tema também está em discussão no Brasil, com muitas divulgações na mídia, 

por exemplo. Isso pode levar a crer que já está acontecendo no nosso país, 

mas por enquanto não é a realidade. 

 

16 – Carta falsa. A saúde dos animais não é responsabilidade do estado, e a 

maioria das ações no que tange à saúde pública prioriza os humanos. As leis 

que mencionam os animais no texto geralmente fazem isso para proteger as 
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pessoas – como a vacinação em animais para proteger as pessoas de 

possíveis doenças. Apesar disso, o tema é recorrente no debate público. 

 

17 – O artigo 13 da lei 8080, de 1990, define que o SUS pode criar políticas e 

programas de nutrição, que é um tema dentro da área da saúde, mas os 

jogadores podem não associar isso em um primeiro momento e achar que a 

carta é falsa, além disso muitas pessoas não sabem da abrangência do SUS e 

suas competências. 

 

18 – A portaria 145 da lei 8080, criada em 2017, definiu que o SUS pode 

atender a população em itens como yoga, massoterapia e outros. Mais um 

tema que o jogador pode não acreditar em um primeiro momento, além de não 

saber dessa abrangência do SUS. 

 

19 – Desde a Constituição Federal de 1988, a saúde é considerada um direito 

de todos e um dever do estado. Antes disso, por incrível que pareça, isso não 

era citado explicitamente. 

 

20 – Desde 2008, com a adição da portaria 457 na lei 8080, o SUS pode 

realizar cirurgias de mudança de sexo. Como o tema é muito criticado e 

barrado do debate público, o jogador pode acreditar que isso não exista ou que 

seja muito recente, mas já tem mais de 10 anos que acontece. 
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Glossário  

SUS (Sistema Único de Saúde): sistema de saúde público universal, ou seja, 

que atende qualquer pessoa sem distinção. 

Portaria: ato jurídico do Poder Executivo com ordens e instruções acerca da 

aplicação de leis ou regulamentos. 

Libras : Língua Brasileiras de Sinais 

Declaração de Salamanca (Salamanca - 1994) é uma resolução das Nações 

Unidas que trata dos princípios, política e prática em educação especial. 

 



Atendimento educacional 

especializado em casse 

hospitalar Atendimento educacional 

especializado em classes 

hospitalares 

 

 

Atendimento 

educacional a aluno 

internado para 

tratamento 

 

Atendimento educacional 

a aluno internado para 

tratamento 

 

Lei Brasileira de 

inclusão da pessoa 

com deficiência 

 

Lei Brasileira de 

inclusão da pessoa 

com deficiência 

20/12/96 os  sistemas de 

ensino, mediante ação 

integrada com o sistema 

de  saúde ficam obrigado 

a oferecer atendimento 

educacional 

A nova lei tem origem a Lei 

4415/12 e acrescenta na 

LDB  assegurando o aluno  

internado de educação 

básica ao atendimento 

educacional   

Assegura no sistema 

educacional inclusivo em 

todos os níveis e 

aprendizado ao longo de 

toda vida. 

Lei 13.146/15 

Lei 13.716/18 

Lei nº 7.853/96 

1996 

2018 

2015 

1 

2 

3 



Lei das LIBRAS 

 Lei das LIBRAS 

DECLARAÇÃO DE 

SALAMANCA 

DECLARAÇÃO DE 

SALAMANCA 

Projeto de Apoio 

Pedagogia 

Complementar em 

São Paulo 

Projeto de Apoio 

Pedagogia 

Complementar em 

São Paulo 

Institucionalização da 

Línguas de Sinais 

Brasileira como segunda 

língua, sancionada pelo 

presidente Fernando 

Henrique Cardoso 

A nova lei tem origem a 

Lei 4415/12 e acrescenta 

na LDB  assegurando o 

aluno  internado de 

educação básica ao 

atendimento educacional   

Destina-se a Recuperação 

de aprendizagens aos 

estudantes da rede 

públicas de educação 

Portaria nº 1.084/14 

Lei nº  10.436/02 

2002 

1994 

2014 

4 

5 

6 



Regulamentação da profissão de 

tradutor, guia-intérprete e 

intérprete de Libras 

Regulamentação da 

profissão de tradutor, 

guia-intérprete e intérprete 

de Libras 

Bases da Educação (LDB) 

específico para a Educação 

Especial  

Bases da Educação (LDB) 

específico para a Educação 

Especial  

Obrigatoriedade de 

educação artística 

para pacientes 

psiquiátricos 
Nunca existiu um projeto de lei como 

este, o único trabalho desta forma foi da 

psiquiatra Nice da Silveira pessoas e 

propôs um tratamento humanizado, que 

usava a arte para reabilitar os pacientes. 

Esta Lei regulamenta o exercício 

da profissão de Tradutor e 

Intérprete de LIBRAS. O 

profissional terá competência para 

realizar interpretação das 2 (duas) 

línguas e proficiência em tradução 

e interpretação da Libras e da 

Língua Portuguesa. 

Lei que dispõe sobre a 

Política Nacional para a 

Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência e 

consolida as normas de 

proteção, além de dar outras 

providências. 

Lei 12.319 

2010 

1989 

X 

7 

8 

9 

Lei nº 7.853/89 

Obrigatoriedade de 

educação artística para 

pacientes psiquiátricos 



Iniciativa privada pode 

investir no SUS 

Vigilância sanitária disposta 

no campo de atuação do SUS 

Art. 6º da Constituição dispõe 

que o SUS pode atuar como 

vigilância sanitária. 

Lei n.° 8.080 dispõe que a iniciativa 

privada pode atuar no SUS. 

1990 

1988 

10 

11 

12 

Iniciativa privada pode 

investir no SUS 

Vigilância sanitária disposta 

no campo de atuação do SUS 

X 

Alunos com laudo 

médico com distúrbio 

de aprendizagem não 

poderão mais 

frequentar sala comum 
É preciso ficar claro que o Laudo 

informa uma condição da criança e não 

a habilita a passa de ano, ou a impede 

de frequentar salas comum 



O Estado pode 

coordenar ações de 

vacinação em animais 

Canabidiol permitido para 

fins medicinais 

Substância presente na 

maconha pode ser usada para 

fins terapêuticos e medicinais. 

O projeto ainda está 

em discussão. 

Lei n.° 8.080 dispõe que o SUS 

pode vacinar animais para 

combater zoonoses. 
 

1990 

X 

13 

14 

15 

Canabidiol permitido para 

fins medicinais 

O Estado pode 

coordenar ações de 

vacinação em animais 

Investimento do exterior 

proibido na saúde pública 

Lei 1721/15 foi aprovada em 2018, 

vedando a participação direta ou 

indireta de capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País. 

2018 

Investimento do exterior 

proibido na saúde pública 



O SUS formula políticas 

de nutrição 

Massagem (massoterapia) e 

yoga no SUS 

A lei dispõe que o SUS formula 

políticas de nutrição para 

ajudar a população. 

A portaria 145 da lei 8080 

acrescentou essas e outras 

competências para o SUS. 

Está é uma das diretrizes 

da Lei n.° 8.080 

1990 

2017 

16 

17 

18 

Massagem (massoterapia) 

e yoga no SUS 

O SUS formula políticas 

de nutrição 

A saúde dos animais é de 

responsabilidade do Estado. 

O Estado deve zelar pela saúde 

e o bem-estar dos animais. 
Existem diversas discussões 

e projetos não aprovados, 

mas nada concreto.  

 

X 

A saúde dos animais é de 

responsabilidade do Estado. 



O SUS pode realizar cirurgias 

de mudança de sexo 

O direito foi instituído com a 

por 457, do Ministério da Saúde 

2008 

19 

O SUS pode realizar cirurgias 

de mudança de sexo 

20 

A saúde é um direitos de 

todos e um dever do Estado 

Garantido no artigo 196 

da Constituição 

 

1988 
A saúde é um direitos de todos e 

um dever do Estado 




