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Direitos Humanos
Introdução aos Direitos Humanos
1) VUNESP - Inv Pol (PC SP)/PC SP/2013
Na evolução dos direitos humanos, costumam-se classificar, geralmente, as gerações dos direitos
em três fases (Eras dos Direitos), conforme seu processo evolutivo histórico.
Assinale a alternativa que representa, correta e cronologicamente, essa classificação.
a) Direitos civis; direitos políticos; direitos fundamentais.
b) Igualdade; liberdade; fraternidade.
c) Direitos individuais; direitos coletivos; direitos políticos e civis.
d) Direitos civis e políticos; direitos econômicos e sociais; direitos difusos.
e) Liberdades positivas; liberdades negativas; direitos dos povos.

2) VUNESP - Inv Pol (PC SP)/PC SP/2013
Dentre os documentos reconhecidos internacionalmente e que limitaram o poder do governante
em relação aos direitos do homem, encontra-se o mais remoto e pioneiro antecedente que
submetia o Rei a um corpo escrito de normas, procurava afastar a arbitrariedade na cobrança de
impostos e implementava um julgamento justo aos homens.
Esse importante documento histórico dos direitos humanos denomina-se
a) Talmude.
b) Magna Carta da Inglaterra.
c) Alcorão.
d) Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França.
e) Bill of Rights.

3) VUNESP - Inv Pol (PC SP)/PC SP/2014
O ano de 1948 representou um marco histórico mundial no tocante aos direitos humanos, pois foi
nesse ano que
a) foi criada a Corte Internacional dos Direitos Humanos.
b) aconteceu a Independência dos Estados Unidos da América.
c) eclodiu a Revolução Francesa, trazendo os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.
d) foi outorgada a Carta Magna na Inglaterra.
e) foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos do Homem.

4) VUNESP - Inv Pol (PC SP)/PC SP/2014
Sobre o Estado Democrático de Direito, é correto afirmar que
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a) deve ser regido por uma Federação.
b) é um Estado policial.
c) é um Estado socialista.
d) se fundamenta na soberania popular.
e) se rege pelo liberalismo econômico.
5) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
Assinale a alternativa que indica o movimento que tornou mundialmente conhecidos os ideais
representativos dos direitos humanos reconhecidos e representados pela liberdade, igualdade e
fraternidade.
a) Independência dos Estados Unidos da América.
b) Revolução Francesa.
c) Cristianismo.
d) Catolicismo.
e) Iluminismo.

Antecedentes da Proteção Universal dos DH
6) VUNESP - Inv Pol (PC SP)/PC SP/2014
Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, “toda a pessoa acusada de um ato
delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso
de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas”.
Esse direito é, adequada e corretamente, representado pelo princípio
a) da igualdade.
b) da isonomia.
c) democrático.
d) da dignidade humana.
e) do devido processo legal.

7) CESPE - Ag Pol (PC GO)/PC GO/2016
A Declaração Universal dos Direitos Humanos
a) não apresenta força jurídica vinculante, entretanto consagra a ideia de que, para ser titular de
direitos, a pessoa deve ser nacional de um Estado-membro da ONU.
b) não prevê expressamente instrumentos ou órgãos próprios para sua aplicação compulsória.
c) prevê expressamente a proteção ao meio ambiente como um direito de todas as gerações, bem
como repudia o trabalho escravo, determinando sanções econômicas aos Estados que não o
combaterem.
d) é uma declaração de direitos que deve ser respeitada pelos Estados signatários, mas, devido
ao fato de não ter a forma de tratado ou convenção, não implica vinculação desses Estados.
e) inovou a concepção dos direitos humanos, porque universalizou os direitos civis, políticos,
econômicos, sociais e culturais, privilegiando os direitos civis e políticos em relação aos demais.
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Fontes, Classificação e Princípios dos Direitos Humanos Internacionais
8) VUNESP - Inv Pol (PC SP)/PC SP/2014
Na evolução histórica dos direitos humanos, surgem o que se convencionou denominar de
“gerações dos direitos”, que representam a valorização de determinados direitos em momentos
históricos distintos. Assim sendo, assinale a alternativa que contempla direitos pertencentes à
primeira geração dos direitos humanos.
a) Direitos econômicos e de igualdade.
b) Vida e liberdade.
c) Direitos trabalhistas e previdenciários.
d) Direitos civis e direito à paz.
e) Fraternidade e direitos sociais.

9) IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014
O Decreto n° 678/92 promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também
conhecido como Pacto de São José da Costa Rica. Segundo entendimento pacificado pelo
Supremo Tribunal Federal, o referido diploma possui natureza jurídica de:
a) Norma constitucional.
b) Norma supralegal.
c) Lei ordinária.
d) Decreto legislativo.

Convenção Americana sobre Direitos Humanos
10) VUNESP - Inv Pol (PC SP)/PC SP/2014
Segundo expressamente estabelecido pela Convenção Americana de Direitos Humanos,
apresentar petições que contenham denúncias ou queixas de violação da Convenção por um
Estado-parte perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é da competência de
a) juízes criminais legalmente responsáveis para remeter o caso à Comissão.
b) membros da Defensoria Pública, do Ministério público, das Procuradorias Estaduais e
Federais, além de representantes governamentais investidos na função de polícia judiciária.
c) qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não governamental legalmente reconhecida
em um ou mais Estados-membros da Organização.
d) representantes do Ministério de Relações Exteriores de cada país interessado no
esclarecimento da respectiva violação da Convenção.
e) membros do Ministério Público legalmente investidos no respectivo cargo público de
qualquer Estado-membro da Organização.

Direitos Humanos no Brasil
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11) VUNESP - Inv Pol (PC SP)/PC SP/2014
Os direitos humanos expressos na Constituição Federal Brasileira protegem os brasileiros e os
estrangeiros residentes no país. Nesse sentido, considerando o direito de liberdade, o texto
constitucional garante que não será concedida extradição de estrangeiro por crime
a) de lesa-pátria ou de terrorismo.
b) hediondo ou partidário.
c) contra o Estado Democrático de Direito ou genocídio.
d) político ou de opinião.
e) de cunho religioso ou crime comum.

12) VUNESP - Inv Pol (PC SP)/PC SP/2014
Recentemente, por meio de súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal aplicou ao direito
brasileiro as disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da
Costa Rica), entendendo que essa Convenção considera ilícito(a)
a) a prisão de depositário infiel.
b) o nepotismo.
c) alguém culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
d) a elevação da idade mínima para que alguém possa responder por crime.
e) toda e qualquer prisão civil por dívida.

Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso
13) VUNESP - Inv Pol (PC SP)/PC SP/2014
Minerva, 45 anos de idade, é filha de Pomona, 62 anos de idade. Ambas vivem juntas. Quando
Pomona veio a adoecer gravemente, Minerva a levou para um hospital público e lá a abandonou
sob os cuidados médicos do estabelecimento, não mais retornando para buscá-la. Essa conduta
de Minerva
a) é considerada um crime de preconceito punível pelo Estatuto do Idoso.
b) não é considerada como crime, uma vez que Pomona, embora abandonada, foi deixada sob
cuidados médicos.
c) não é considerada crime, por se tratar de hospital público, que tem a obrigação legal de cuidar
de Pomona.
d) seria considerada crime pelo Estatuto do Idoso apenas se Pomona fosse maior de 65 anos de
idade.
e) é considerada um crime pelo Estatuto do Idoso.

Direitos Humanos na Constituição Federal
14) VUNESP - Inv Pol (PC SP)/PC SP/2013
A Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da
Costa Rica, aprovada e assinada em 22.11.1969, é um marco fundamental no sistema
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interamericano de proteção dos direitos humanos e entrou em vigor em 18.07.1978. Sua aplicação
no Brasil acabou por gerar súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante
n.º 25, DOU de 23.12.2009), que, em relação aos direitos humanos, decidiu que
a) ninguém poderá ser condenado ou sentenciado, sem o devido processo legal.
b) só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à
integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros.
c) não haverá penas cruéis e não será tolerada a tortura no Brasil.
d) é proibida a pena de morte no Brasil, exceto em tempo de guerra.
e) é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.

15) VUNESP - Inv Pol (PC SP)/PC SP/2014
Assinale a alternativa correta a respeito dos direitos políticos previstos na Constituição Federal.
a) É vedada a perda ou suspensão de direitos políticos, sendo admitida a cassação nas hipóteses
que a lei eleitoral estabelecer.
b) Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar
obrigatório, os conscritos.
c) O voto é facultativo para os analfabetos; os presos e os maiores de sessenta anos.
d) É condição de elegibilidade para o cargo de Vereador a idade mínima de 21 anos.
e) A soberania popular será exercida diretamente pelos Deputados e Senadores.

16) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
É característica essencial do Estado Democrático de Direito:
a) a soberania popular.
b) o Estado forte e centralizador.
c) o governo das minorias.
d) o respeito ao poder das elites.
e) o sistema autocrático de governo.
17) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
A cidadania é constitucionalmente protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro. E, nesse
sentido, a Constituição Brasileira dispõe que sempre que a falta de norma regulamentadora torne
inviável o exercício das prerrogativas inerentes à cidadania conceder-se-á
a) mandado de segurança.
b) ação popular.
c) mandado de injunção.
d) habeas data.
e) habeas corpus.

18) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
No Brasil, conforme prevê a Carta Magna, a cidadania
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a) é um direito absoluto de todos os brasileiros e estrangeiros.
b) restringe a proteção dos direitos humanos aos brasileiros.
c) é um objetivo fundamental da República Federativa.
d) é um fundamento da República Federativa.
e) limita-se a garantir o direito de voto.

Gabarito
1) D
7) B
13) E

2) B
8) B
14) E

3) E
9) B
15) B

4) D
10) C
16) A

5) B
11) D
17) C

6) E
12) A
18) D
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