
DIREITOS HUMANOS

01- Se  não  houver  mais  intenção  do  Brasil  de  submeter-se  a  jurisdição  de  Tribunal  Penal 
Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão, deverá fazê-lo por meio de:
a) Carta do Presidente da República;
b) Declaração de guerra;
c) Missão diplomática;
d) Emenda constitucional;
e) Nenhuma das alternativas está correta.

02- No Brasil, a tortura:
a) Embora ainda adotada em alguns casos, constitui prática ilícita que, embora não mencionada 
na Constituição da República, é considerada crime no Código Penal;
b) É mencionada na Constituição da República no Capítulo destinado aos direitos sociais;
c) É vedada por construção jurisprudencial;
d) É mencionada na Constituição da República no capítulo destinado aos direitos políticos;
e)  É  mencionada na Constituição da República  no  capítulo  destinado aos direitos  e  deveres 
individuais e coletivos.

03- No Brasil, a pena de morte e a prisão perpétua:
a) São absolutamente inadmissíveis, por determinação constitucional;
b) Podem ser aplicadas, mediante lei complementar que as autorize;
c) São inadmissíveis, à exceção da pena de morte, em caso de guerra declarada;
d) São inadmissíveis, à exceção da prisão perpétua, em caso de guerra declarada;
e)  São  inadmissíveis,  à  exceção  da  prisão  perpétua,  acaso  houver  regulamentação  por  lei 
complementar.

04- Na atual Constituição da República,  qual dos artigos abaixo contempla direito humano de 
primeira geração?
a) Artigo 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição;
b) Artigo 5º, II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de lei;
c) Artigo 21, II – Compete à União declarar a guerra e celebrar a paz;
d) Artigo 30, VIII – Compete aos Municípios promover, no que couber, adequado ordenamento 
territorial,  mediante planejamento e controle de uso,  do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano;
e) Artigo 211 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de 
colaboração seus sistemas de ensino.

05- O preso:
a) Tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;
b)  Não  tem direito  à  identificação  dos  responsáveis  por  sua prisão ou por  seu  interrogatório 
policial;
c) Não tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, mas tem direito à identificação 
dos responsáveis por seu interrogatório policial;
d) Tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, mas não tem direito à identificação 
dos responsáveis por seu interrogatório policial;
e) Nenhuma das respostas está correta.



GABARITO

01. D 
Comentário: Referida jurisdição está prevista no artigo 5º, § 4º da Constituição da República e, 
por isso, só por emenda será possível eximir-se de tal jurisdição.

02. E 
Comentário: Conforme artigo 5º, III.

03. C 
Comentário: Conforme artigo 5º, XLVII, “a” e “b” da Constituição da República.

04. B 
Comentário: Os direitos humanos de primeira geração, ou dimensão, são aqueles denominados 
de direitos e garantias individuais, ligados ao valor liberdade.

05.  A 
Comentário: Conforme artigo 5º, LXIV da Constituição da República.


