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Questões

01 - Consoante a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, assinale a alternativa INCORRETA.
Sua Resposta:
04 - D- Todo ser humano vítima de perseguição, ainda que esta seja legitimamente motivada por crimes de direito comum, tem o
direito de procurar e de gozar asilo em outros países.
Resposta Correta:
04 - D- Todo ser humano vítima de perseguição, ainda que esta seja legitimamente motivada por crimes de direito comum, tem o
direito de procurar e de gozar asilo em outros países.
Alternativas:
A- Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
B- Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade.
C- A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por
sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.
D- Todo ser humano vítima de perseguição, ainda que esta seja legitimamente motivada por crimes de direito comum, tem o direito
de procurar e de gozar asilo em outros países.
E- A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do
matrimônio, gozarão da mesma proteção social.

02 - No Brasil, após a promulgação da Emenda Constitucional n.º 45/2004, os tratados relativos aos direitos humanos aprovados
na forma prevista são equivalentes às
Sua Resposta:
02 - B- emendas constitucionais.
Resposta Correta:
02 - B- emendas constitucionais.
Alternativas:
A- leis complementares.
B- emendas constitucionais.

C- leis ordinárias.
D- garantias individuais e coletivas.
E- normas de direito fundamental.

03 - A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 foi elaborada pela extinta Comissão de Direitos Humanos da
Organização das Nações Unidas. Ela era uma das etapas para uma futura elaboração de um “tratado internacional de direitos
humanos” que acabou não acontecendo por conta da Guerra Fria. Procurou colocar a dignidade da pessoa humana como núcleo
de todos os direitos humanos. Assim, sobre seu âmbito de proteção, assinale a alternativa correta.
Sua Resposta:
05 - E- A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas,
por sufrágio censitário, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto
Resposta Correta:
04 - D- Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha
sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenha sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua
defesa
Alternativas:
A- Nem todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei
B- O exílio é permitido em determinadas situações
C- Reconhece a possibilidade da norma retroagir para prejudicar o réu
D- Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido
provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenha sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua
defesa
E- A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por
sufrágio censitário, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto

04 - Em relação ao direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião, o que prescreve a Declaração Universal dos
Direitos Humanos?
Sua Resposta:
01 - A- Toda pessoa tem liberdade de mudar de religião ou de convicção.
Resposta Correta:
01 - A- Toda pessoa tem liberdade de mudar de religião ou de convicção.
Alternativas:
A- Toda pessoa tem liberdade de mudar de religião ou de convicção.
B- É aconselhado que em situações públicas ninguém manifeste sua religião ou convicção.
C- A religião deve ser incentivada através do ensino pela promoção dos cultos e ritos.
D- Todo o indivíduo tem o direito de ser discriminado pelas suas opiniões.

05 - Direitos Humanos são os direitos fundamentais da pessoa humana. No regime democrático, toda pessoa deve ter a sua
dignidade respeitada e a sua integridade protegida, independentemente da origem, raça, etnia, gênero, idade, condição econômica
e social, orientação ou identidade sexual, credo religioso ou convicção política. Com base no contexto acima assinale a alternativa
INCORRETA:

Sua Resposta:
03 - C- Os Direitos Humanos são um verdadeiro marco positivo na história das conquistas dos direitos individuais, porém, estão
seriamente ameaçados.
Resposta Correta:
04 - D- Nenhuma das alternativas.
Alternativas:
A- Direitos humanos são os direitos e liberdades básicas de todos os seres humanos.
B- A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas afirma que todos os seres humanos nascem
livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, e devem agir uns para com os outros em espírito de
fraternidade.
C- Os Direitos Humanos são um verdadeiro marco positivo na história das conquistas dos direitos individuais, porém, estão
seriamente ameaçados.
D- Nenhuma das alternativas.

06 - A Emenda Constitucional no 45/2004 trouxe importante alteração da Constituição Federal de 1988 sobre o tema dos direitos
humanos. A partir dessa emenda, a Constituição passou a prever que serão equivalentes às emendas constitucionais, os tratados
e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional
Sua Resposta:
02 - B- em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.
Resposta Correta:
02 - B- em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.
Alternativas:
A- em dois turnos, por um terço dos votos dos respectivos membros.
B- em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.
C- em um turno, por um terço dos votos dos respectivos membros.
D- em um turno, por três quintos dos votos dos respectivos membros.
E- pela maioria simples membros de cada casa legislativa presentes à sessão de votação.

07 - Analise o texto abaixo: “Com efeito, não é razoável dar aos tratados de proteção de direitos do ser humano (a começar pelo
direito fundamental à vida) o mesmo tratamento dispensado, por exemplo, a um acordo comercial de exportação de laranjas ou
sapatos, ou a um acordo de isenção de vistos para turistas estrangeiros. À hierarquia de valores, deve corresponder uma
hierarquia de normas, nos planos tanto nacional quanto internacional, a serem interpretadas e aplicadas mediante critérios
apropriados”. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Memorial em prol de uma nova mentalidade quanto à proteção dos direitos
humanos nos planos internacional e nacional, In, Os Direitos Humanos e o Direito Internacional, org. Carlos Eduardo de Abreu
Boucalt e Nadia de Araújo, Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 53. Considerando o trecho doutrinário e a disciplina da Constituição
da República Federativa do Brasil, a respeito dos tratados internacionais sobre direitos humanos, é correto afirmar:
Sua Resposta:
05 - E- desde que o Brasil seja parte, se aplicam no ordenamento jurídico brasileiro os tratados internacionais de direitos humanos
de forma imediata.
Resposta Correta:
05 - E- desde que o Brasil seja parte, se aplicam no ordenamento jurídico brasileiro os tratados internacionais de direitos humanos
de forma imediata.

Alternativas:
A- os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso
Nacional, em três turnos, por dois quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
B- os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados no Senado Federal, em dois turnos,
por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
C- os tratados internacionais sobre direitos humanos se incorporam no Brasil desde a subscrição pelo Presidente da República em
âmbito internacional.
D- prescinde de referendo do Congresso Nacional a celebração de tratados internacionais sobre direitos humanos, para
incorporação no ordenamento jurídico brasileiro.
E- desde que o Brasil seja parte, se aplicam no ordenamento jurídico brasileiro os tratados internacionais de direitos humanos de
forma imediata.

08 - Os Tratados Internacionais de Direitos Humanos ocupam, no ordenamento jurídico brasileiro, o status de
Sua Resposta:
02 - B- norma supralegal, segundo o STF, se aprovados com quórum inferior a três quintos, embora haja respeitável doutrina no
sentido de que, ainda assim, possuiriam estatura constitucional.
Resposta Correta:
02 - B- norma supralegal, segundo o STF, se aprovados com quórum inferior a três quintos, embora haja respeitável doutrina no
sentido de que, ainda assim, possuiriam estatura constitucional.
Alternativas:
A- norma constitucional se aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos ou menos dos votos
dos respectivos membros.
B- norma supralegal, segundo o STF, se aprovados com quórum inferior a três quintos, embora haja respeitável doutrina no
sentido de que, ainda assim, possuiriam estatura constitucional.
C- norma supralegal, segundo o STF, qualquer que seja o quórum de aprovação, o que é acatado de maneira unânime pela
doutrina.
D- lei ordinária, pois a República Federativa do Brasil prima por sua soberania, pela independência nacional e pela
autodeterminação dos povos.
E- norma constitucional, pois os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

09 - A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê que ninguém será submetido a tortura
Sua Resposta:
04 - D- nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.
Resposta Correta:
04 - D- nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.
Alternativas:
A- nem a penas degradantes, sendo autorizado o tratamento cruel em caso de terrorismo.
B- nem a penas desumanas, sendo autorizado o tratamento degradante em caso de terrorismo.
C- exceto nas situações de guerra, visando descobrir a localização do inimigo.
D- nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.
E- exceto nas hipóteses de terrorismo, visando esclarecer ou prevenir crimes graves contra a humanidade

10 - Segundo a Declaração Universal dos Direitos do Homem,
Sua Resposta:
03 - C- o ensino das escolas públicas deve atender a todas as crianças, conforme as necessidades culturais de cada grupo social.
Resposta Correta:
01 - A- toda a pessoa tem direito à educação, devendo esta visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos
direitos do homem e das liberdades fundamentais.
Alternativas:
A- toda a pessoa tem direito à educação, devendo esta visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos
do homem e das liberdades fundamentais.
B- a educação deve ser gratuita aos alunos economicamente menos favorecidos, devendo o ingresso no ensino fundamental ser
facultativo, de acordo com a escolha da família.
C- o ensino das escolas públicas deve atender a todas as crianças, conforme as necessidades culturais de cada grupo social.
D- a educação no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior deve ser obrigatória às crianças e aos adolescentes
residentes no país.
E- o dever do poder público à efetivação da educação a todos não inclui necessariamente as mulheres, dependendo dos pais a
sua inclusão.
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Questões

01 - Consoante a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, assinale a alternativa INCORRETA.
Sua Resposta:
04 - D- Todo ser humano vítima de perseguição, ainda que esta seja legitimamente motivada por crimes de direito comum, tem o
direito de procurar e de gozar asilo em outros países.
Alternativas:
A- Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
B- Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade.
C- A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por
sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.
D- Todo ser humano vítima de perseguição, ainda que esta seja legitimamente motivada por crimes de direito comum, tem o direito
de procurar e de gozar asilo em outros países.
E- A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do
matrimônio, gozarão da mesma proteção social.

02 - No Brasil, após a promulgação da Emenda Constitucional n.º 45/2004, os tratados relativos aos direitos humanos aprovados
na forma prevista são equivalentes às
Sua Resposta:
02 - B- emendas constitucionais.
Alternativas:
A- leis complementares.
B- emendas constitucionais.
C- leis ordinárias.
D- garantias individuais e coletivas.
E- normas de direito fundamental.

03 - A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 foi elaborada pela extinta Comissão de Direitos Humanos da
Organização das Nações Unidas. Ela era uma das etapas para uma futura elaboração de um “tratado internacional de direitos
humanos” que acabou não acontecendo por conta da Guerra Fria. Procurou colocar a dignidade da pessoa humana como núcleo
de todos os direitos humanos. Assim, sobre seu âmbito de proteção, assinale a alternativa correta.
Sua Resposta:
05 - E- A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas,
por sufrágio censitário, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto

Alternativas:
A- Nem todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei
B- O exílio é permitido em determinadas situações
C- Reconhece a possibilidade da norma retroagir para prejudicar o réu
D- Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido
provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenha sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua
defesa
E- A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por
sufrágio censitário, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto

04 - Em relação ao direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião, o que prescreve a Declaração Universal dos
Direitos Humanos?
Sua Resposta:
01 - A- Toda pessoa tem liberdade de mudar de religião ou de convicção.
Alternativas:
A- Toda pessoa tem liberdade de mudar de religião ou de convicção.
B- É aconselhado que em situações públicas ninguém manifeste sua religião ou convicção.
C- A religião deve ser incentivada através do ensino pela promoção dos cultos e ritos.
D- Todo o indivíduo tem o direito de ser discriminado pelas suas opiniões.

05 - Direitos Humanos são os direitos fundamentais da pessoa humana. No regime democrático, toda pessoa deve ter a sua
dignidade respeitada e a sua integridade protegida, independentemente da origem, raça, etnia, gênero, idade, condição econômica
e social, orientação ou identidade sexual, credo religioso ou convicção política. Com base no contexto acima assinale a alternativa
INCORRETA:
Sua Resposta:
03 - C- Os Direitos Humanos são um verdadeiro marco positivo na história das conquistas dos direitos individuais, porém, estão
seriamente ameaçados.
Alternativas:
A- Direitos humanos são os direitos e liberdades básicas de todos os seres humanos.
B- A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas afirma que todos os seres humanos nascem
livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, e devem agir uns para com os outros em espírito de
fraternidade.
C- Os Direitos Humanos são um verdadeiro marco positivo na história das conquistas dos direitos individuais, porém, estão
seriamente ameaçados.
D- Nenhuma das alternativas.

06 - A Emenda Constitucional no 45/2004 trouxe importante alteração da Constituição Federal de 1988 sobre o tema dos direitos
humanos. A partir dessa emenda, a Constituição passou a prever que serão equivalentes às emendas constitucionais, os tratados
e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional
Sua Resposta:
02 - B- em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.
Alternativas:
A- em dois turnos, por um terço dos votos dos respectivos membros.
B- em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.
C- em um turno, por um terço dos votos dos respectivos membros.
D- em um turno, por três quintos dos votos dos respectivos membros.
E- pela maioria simples membros de cada casa legislativa presentes à sessão de votação.

07 - Analise o texto abaixo: “Com efeito, não é razoável dar aos tratados de proteção de direitos do ser humano (a começar pelo
direito fundamental à vida) o mesmo tratamento dispensado, por exemplo, a um acordo comercial de exportação de laranjas ou
sapatos, ou a um acordo de isenção de vistos para turistas estrangeiros. À hierarquia de valores, deve corresponder uma
hierarquia de normas, nos planos tanto nacional quanto internacional, a serem interpretadas e aplicadas mediante critérios
apropriados”. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Memorial em prol de uma nova mentalidade quanto à proteção dos direitos
humanos nos planos internacional e nacional, In, Os Direitos Humanos e o Direito Internacional, org. Carlos Eduardo de Abreu
Boucalt e Nadia de Araújo, Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 53. Considerando o trecho doutrinário e a disciplina da Constituição
da República Federativa do Brasil, a respeito dos tratados internacionais sobre direitos humanos, é correto afirmar:
Sua Resposta:
05 - E- desde que o Brasil seja parte, se aplicam no ordenamento jurídico brasileiro os tratados internacionais de direitos humanos
de forma imediata.
Alternativas:
A- os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso
Nacional, em três turnos, por dois quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
B- os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados no Senado Federal, em dois turnos,
por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
C- os tratados internacionais sobre direitos humanos se incorporam no Brasil desde a subscrição pelo Presidente da República em
âmbito internacional.
D- prescinde de referendo do Congresso Nacional a celebração de tratados internacionais sobre direitos humanos, para
incorporação no ordenamento jurídico brasileiro.
E- desde que o Brasil seja parte, se aplicam no ordenamento jurídico brasileiro os tratados internacionais de direitos humanos de
forma imediata.

08 - Os Tratados Internacionais de Direitos Humanos ocupam, no ordenamento jurídico brasileiro, o status de
Sua Resposta:
02 - B- norma supralegal, segundo o STF, se aprovados com quórum inferior a três quintos, embora haja respeitável doutrina no
sentido de que, ainda assim, possuiriam estatura constitucional.
Alternativas:
A- norma constitucional se aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos ou menos dos votos
dos respectivos membros.
B- norma supralegal, segundo o STF, se aprovados com quórum inferior a três quintos, embora haja respeitável doutrina no
sentido de que, ainda assim, possuiriam estatura constitucional.
C- norma supralegal, segundo o STF, qualquer que seja o quórum de aprovação, o que é acatado de maneira unânime pela
doutrina.
D- lei ordinária, pois a República Federativa do Brasil prima por sua soberania, pela independência nacional e pela
autodeterminação dos povos.
E- norma constitucional, pois os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

09 - A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê que ninguém será submetido a tortura
Sua Resposta:
04 - D- nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.
Alternativas:
A- nem a penas degradantes, sendo autorizado o tratamento cruel em caso de terrorismo.
B- nem a penas desumanas, sendo autorizado o tratamento degradante em caso de terrorismo.
C- exceto nas situações de guerra, visando descobrir a localização do inimigo.
D- nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.
E- exceto nas hipóteses de terrorismo, visando esclarecer ou prevenir crimes graves contra a humanidade

10 - Segundo a Declaração Universal dos Direitos do Homem,
Sua Resposta:
03 - C- o ensino das escolas públicas deve atender a todas as crianças, conforme as necessidades culturais de cada grupo social.
Alternativas:
A- toda a pessoa tem direito à educação, devendo esta visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos
do homem e das liberdades fundamentais.
B- a educação deve ser gratuita aos alunos economicamente menos favorecidos, devendo o ingresso no ensino fundamental ser
facultativo, de acordo com a escolha da família.
C- o ensino das escolas públicas deve atender a todas as crianças, conforme as necessidades culturais de cada grupo social.
D- a educação no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior deve ser obrigatória às crianças e aos adolescentes
residentes no país.
E- o dever do poder público à efetivação da educação a todos não inclui necessariamente as mulheres, dependendo dos pais a
sua inclusão.

