
01. Assinale a alternativa correta que revela a correta Declaração do século 
XVIII que constitui registro de nascimento dos direitos humanos na História: 

E) A Constituição Francesa de 1791 

Comentários 

Segundo o professor Fábio Konder Comparato, em sua obra A Afirmação 
Histórica dos Direitos Humanos, a Declaração da Virgínia constitui o registro de 
nascimento dos direitos humanos na História. 

02. Em relação as três gerações dos direitos fundamentais podemos afirmar: 

Comentários 

Segundo o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em sua obra Direitos 
Humanos Fundamentais; o que surge no final do século XVII não constitui 
senão a primeira geração dos direitos fundamentais: as liberdades públicas. 

03. O reconhecimento dos direitos sociais não pôs termo à ampliação do 
campo dos direitos fundamentais. Uma nova geração – a terceira que na falta 
de melhor expressão, chamados de direitos de solidariedade, ou fraternidade.  
Os principais direitos de solidariedade são: 

Comentário 

Segundo o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em sua obra Direitos 
Humanos Fundamentais, os direitos de terceira geração estão centrados em 
quatro principais direitos: direito à paz, do direito ao desenvolvimento, o direito 
ao meio ambiente e o direito ao patrimônio comum da humanidade. 

4. Aponte o documento que é considerado o grande marco para o Direito 
ambiental: 

E) Convenção Americana de Direitos Humanos. 

Comentários 

O grande marco do direito ambiental que enuncia como primeiro princípio que o 
homem tem o direito fundamental ao meio ambiente e a Declaração de 
Estocolmo de 1972. 

5. Aponte a alternativa que apresente os dois documentos que foram 
elaborados após a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, com o 
objetivo principal de dotar os direitos humanos, previstos na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, de caráter vinculante: 

Comentários 



Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais estabeleceram normas de direito 
positivo, inspiradas pelos artigos da Declaração. 

6. Aponte a alternativa que revela os precedentes históricos do processo de 
internacionalização e universalização dos direitos humanos. 

Comentários 

Os precedentes históricos da criação de um sistema internacional de proteção 
aos direitos humanos,reconhecidos pela doutrina dos direitos humanos são: do 
Direito Humanitário, a Liga das  Nações e a Organização Internacional do 
Trabalho. 

7. Aponte a alternativa correta que revela as principais características dos 
direitos humanos: 

ESSA QUESTÃO NÃO APRESENTOU COMENTÁRIO. 
 

 

08. Em relação a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, aponte 
a alternativa incorreta: 

internacional dos direitos humanos. 

Comentários 

O sistema global de proteção dos direitos humanos e formado por uma série de 
Pactos e Tratados internacionais de proteção aos direitos humanos. 

09. Os remédios constitucionais designa os direitos-garantias que servem de 
instrumento para a efetivação da tutela, ou proteção, dos direitos fundamentais. 
Qual a alternativa corresponde aos remédios constitucionais previstos na nossa 
Constituição: 

ESSA QUESTÃO NÃO APRESENTOU COMENTÁRIO. 
 

10.  Segundo do Código de Conduta para Os Policias ( Resolução nº 34/169, 
de 17/12/1979) assinale a assertiva correta: 

Comentários 

A letra C é a citação literal do artigo 2.º da Resolução:  

“No cumprimento do seu dever, os policiais devem respeitar e proteger a 
dignidade humana, manter e apoiar os direitos fundamentais de todas as 
pessoas.” 



Já a letra “A” está errada, pois o artigo 4º, permite exceções em face o sigilo: 

“As informações de natureza confidencial em poder dos policiais devem ser 
mantidas em segredo, a não ser que o cumprimento do dever ou as 
necessidades da justiça estritamente exijam outro comportamento.” 

Já a letra “B” não está de acordo com o artigo 3º da Resolução: 

“Os policiais só podem empregar a força quando tal se apresente estritamente 
necessário, e na medida exigida para o cumprimento do seu dever.” 

Já a letra “D” não está correta em face o artigo 5º da Resolução: 

“Nenhum funcionário responsável pela aplicação da lei pode infligir, instigar ou 
tolerar qualquer ato de tortura ou qualquer outra pena ou tratamento cruel, 
desumano ou degradante, nem invocar ordens superiores ou circunstâncias 
excepcionais, tais como o estado de guerra ou uma ameaça à segurança 
nacional, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública 
como justificação para torturas ou outras penas ou tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradantes.” 

E, finalmente, a letra “E” não está correta, pois viola o artigo primeiro da 
Resolução que exige dos policiais o devem de cumprir a todo o momento, o 
dever que a lei lhes impõe. 

 

11. Os Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo foi 
adotado no texto de qual documento? 

Comentário 

Os Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos 
Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotado pelo Oitavo 
Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos 
Delinquentes, realizado em Havana, Cuba, de 27 de Agosto a 7 de Setembro 
de 1990. 

12. Leia atentamente a assertiva abaixo e aponte a alternativa correta, segundo 
os Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos 
Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei,adotado pela ONU. 

 Sempre que o uso legítimo da força ou de armas de fogo seja indispensável, 
os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem:  

Comentário 

A resposta D esta literalmente conforme o 5º princípio adotado pela Resolução 
da ONU em 07/07/1990: 



13. Segundo os Princípios Básicos para utilização da força e da arma de fogo, 
adotado pela ONU em 07/07/2009, as normas e regulamentações relativas à 
utilização de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da 
lei devem incluir diretrizes que: 

Comentários 

È a única alternativa que está de acordo com o princípio 11 para utilização de 
armas de fogo da ONU. 

14. O direito de participação em reuniões lícitas e pacíficas está enunciado: 

Comentários.  

O direito de participação em reuniões lícitas e pacíficas, de acordo com os 
princípios enunciados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e no 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Também inserido como 
direito fundamental na Constituição brasileira. 

15. Assinale a alternativa correta em relação aos princípios básicos sobre a 
utilização da Força e de Armas de Fogo, segundo a Resolução da ONU: 

QUESTÃO NÃO APRESENTOU COMENTÁRIO 


