
DIREITOS HUMANOS

01. A Constituição assegura direito e garantia iguais para todos, tais direitos se assemelham  aos 
resguardados na declaração de direitos humanos, como:
a) Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
b) Toda pessoa tem direito à vida, à propriedade e à segurança pessoal.
c) Toda pessoa tem direito à vida, à propriedade e à igualdade.
d) Toda pessoa tem direito à vida, à igualdade e à segurança pessoal.

02. Das Afirmativas marque a verdadeira sobre os Direitos humanos:
I -  Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, 
para  que  o  homem  não  seja  compelido,  como  último  recurso,  à  rebelião  contra  tirania  e  a 
opressão;
II - Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações;
III - Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos 
humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos 
homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de 
vida em uma liberdade mais ampla;
IV - Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a desenvolver, em cooperação 
com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a 
observância desses direitos e liberdades.

a) I e II estão corretas
b) II e III estão corretas
c) I, II e IV estão corretas
d) Todas estão corretas

03. O habeas Corpus resguarda o direito de locomoção, de ir  e vir  ,   e protege os seguintes 
direitos humanos:
a) Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada 
Estado. 
b) Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar sem 
identificação.
c) todos podem transitar livremente em tempo de guerra.
d) A violação do direito de liberdade lícita pode ser corrigida por remédio constitucional.

04. O direito do Trabalhador é assegurado na Constituição da República art. 7º, e na consolidação 
das leis trabalhistas, bem como, é protegido pelos direitos humanos:
a)Toda pessoa tem direito amplo, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias 
periódicas remuneradas.
b)Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho 
e férias periódicas remuneradas.
c)  Toda pessoa tem a trabalhar,  inclusive a limitação razoável  das horas de trabalho e férias 
periódicas remuneradas.
d)  Toda pessoa tem direito a repouso sem remuneração, inclusive a limitação razoável das horas 
de trabalho e férias indeterminadas remuneradas.



05.  A Constituição Federal adota o sistema de tripartição dos poderes, inclusive como cláusula 
pétrea, para resguardar a democracia. Diante disso, assinale a alternativa correta:
a) A relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo traduz a forma de Estado adotada pela 
República Federativa do Brasil.
b) Todas as Entidades Federativas possuem os três poderes.
c) O Sistema de Freios e Contrapesos é coordenado pelo Poder Moderador.
d) Os Poderes da União são interdependentes e harmônicos entre si.
e) Além das funções típicas, cada Poder pode exercer funções atípicas por deferência do texto 
constitucional;
 
06. São fundamentos da República Federativa do Brasil:
a) A soberania, a autodeterminação dos povos, a cidadania, a igualdade entre os Estados.
b) A cidadania, a dignidade da pessoa humana, a solução pacífica dos conflitos, a soberania.
c) A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a 
livre iniciativa, e o pluralismo político.
d) A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a 
livre iniciativa, e o pluripartidarismo.
e) Todas as respostas anteriores estão corretas

07. Não é fundamento da República Federativa do Brasil:
a) A soberania.
b) O pluralismo político.
c) A cidadania.
d) A igualdade entre os Estados.
e) A dignidade da pessoa humana

GABARITO

01. A
Comentários:  Os art. III da Declaração universal dos direitos humanos  adotada e proclamada 
pela resolução 217 a (III) da assembléia geral das nações unidas em 10 de dezembro de 1948.  
Os outros direitos estão previstos no art. 5, caput,  da CR e devem ser equiparados aos descritos 
na declaração supra mencionada.

02. D 
Comentários: O preâmbulo da Declaração dos direitos humanos assegura  os direitos elencados 
nos itens acima.

03. A
Comentários:  Art. XIII, Declaração universal dos direitos humanos  adotada e proclamada pela 
resolução 217 a (iii) da assembléia geral das nações unidas em 10 de dezembro de 1948.

04. B
Comentários: O repouso remunerado  e o direito ao lazer do trabalhador  são resguardados pela 
legislação tendo em vista o caráter humanitário de seu trabalho.

05. E 
Comentários: Com implementação da democracia em nosso  ordenamento jurídico foi possível a 
proteção dos direitos humanos. 



06. C
Comentários: A dignidade da pessoa humana é um fundamento da república federativa do Brasil, 
na forma do art. 1° da CR.

07. D
Comentários: A relação de fundamentos não pressupõem um objetivo futuro com o  caso  da 
igualdade entre os estados. (arts. 1 e 3 da CR) .


