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Estatuto do Idoso 10.741 /2003 

 

01. De acordo com a Política Nacional do Idoso, assinale a alternativa correta. 

a) Considera-se idoso a pessoa maior de sessenta anos de idade. 

b) Considera-se idoso a pessoa com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos de idade. 

c) Em casos de incapacidade judicialmente comprovada, o idoso tem direito de dispor de seus 

bens, proventos, pensões e benefícios. 

d) É dever do idoso denunciar à autoridade competente qualquer forma de negligência ou 

desrespeito contra si próprio. 

e) O Estado, a sociedade e o mercado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da 

cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e 

o direito à vida. 

 

 

 

 

 

Comentário: Gabarito letra A 

A Lei nº 8.842/94 (Política Nacional do Idoso) e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) 

definem o idoso como a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. 

Política Nacional do Idoso - Art. 2º Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa 

maior de sessenta anos de idade. 

Estatuto do Idoso - Art. 1º instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 

assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

A alternativa B está incorreta. Como visto acima, o marco etário é aos 60 anos. 

A alternativa C está incorreta. O art. 10, §2º da Lei nº 8.442/94 prevê exatamente o oposto: 

“nos casos de comprovada incapacidade do idoso para gerir seus bens, ser-lhe-á nomeado 

Curador especial em juízo.” 

A alternativa D está incorreta. Nos termos do art. 10, §3º da Lei nº 8.442/94, trata-se de um 

dever de todo cidadão: “todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente 

qualquer forma de negligência ou desrespeito ao idoso.” 

A alternativa E está incorreta. De acordo com o art. 3º, I da Lei nº 8.442/94, trata-se de um 

dever da família, da sociedade e do Estado (e não do mercado): “a família, a sociedade e o 

estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida.” 
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41. O Estatuto do Idoso estabelece que o idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, 

respeitadas certas condições. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma dessas condições. 

a) Físicas. 

b) Intelectuais. 

c) Psíquicas. 

d) Raciais. 

 

 

42. No capítulo referente à Previdência Social do Estatuto do Idoso, fica estabelecido que a data-

base para reajuste dos aposentados e pensionistas é o dia 

a) 24 de janeiro, dia do Aposentado. 

b) 1 de janeiro de cada ano. 

c) 1 de maio, dia Mundial do Trabalhador 

d) 1 de outubro, dia Internacional da Pessoa Idosa. 

e) 2 de janeiro, primeiro dia útil do ano. 

 

 

43. Dispõe a lei nº 10.741/2003, ser assegurado ao idoso que não possua meios para prover sua 

subsistência, nem de tê-la provida por sua família, o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, 

nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas. A partir de qual idade é assegurado tal 

benefício? 

Comentário: Gabarito letra D 

Observe o que diz o artigo 26: 

Art. 26. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições 

físicas, intelectuais e psíquicas. 

O exercício de atividade profissional deve respeitas as condições físicas, intelectuais e 

psíquicas do idoso. 

Não há previsão de respeito a condição racial.  

Comentário: Gabarito letra C 

Observe o que diz o artigo 32 do Estatuto: 

Art. 32. O Dia Mundial do Trabalho, 1º de Maio, é a data-base dos aposentados e 

pensionistas. 

A data-base dos aposentados e pensionistas é dia Mundial do Trabalho, dia 1º de Maior.  
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Estatuto do Idoso 10.741 /2003 

 

01. De acordo com a Política Nacional do Idoso, assinale a alternativa correta. 

a) Considera-se idoso a pessoa maior de sessenta anos de idade. 

b) Considera-se idoso a pessoa com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos de idade. 

c) Em casos de incapacidade judicialmente comprovada, o idoso tem direito de dispor de seus 

bens, proventos, pensões e benefícios. 

d) É dever do idoso denunciar à autoridade competente qualquer forma de negligência ou 

desrespeito contra si próprio. 

e) O Estado, a sociedade e o mercado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da 

cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e 

o direito à vida. 

 

02. Analise as assertivas acerca do Estatuto do Idoso e assinale a alternativa CORRETA. 

I. Pelo Estatuto do Idoso, o envelhecimento foi fixado como direito personalíssimo. 

II. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, 

impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social. 

III. Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, 

especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos 

ao tratamento, habilitação ou reabilitação. 

IV. É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos. 

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

b) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

c) Todas as assertivas estão corretas. 

d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

e) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 

 

03. Avalie, com base no estatuto do Idoso, se as afirmativas a seguir estão corretas: 

I. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade 

ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da 

lei. 

II. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. 

III. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social. 



GCM Santa Luzia [Estatuto do Idoso] 

 

53 
 

49. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou 

congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado, 

acarretará: 

a) Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa.  

b) Pena – detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos e multa.  

c) Pena – detenção de 4 (quatro) meses a 2 (dois) anos e multa.  

d) Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa. 

 

50. Recusar, retardar ou dificultar a assistência à saúde do idoso, ou deixar de prestar assistência 

quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou, sem justa causa, 

ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública, constitui crime, tendo penalidades 

previstas no Estatuto do Idoso. 

Com base nos preceitos da lei acima referida, assinale o item que corresponde à penalidade 

prevista para o crime descrito. 

a) Detenção de seis meses a dois anos.  

b) Reclusão de dois a seis anos, e multa. 

c) Detenção de dois a seis meses, ou multa. 

d) Detenção de seis meses a um ano e multa. 

 

 

GABARITO 
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