
 

 

 
GABARITO EXTRAOFICIAL 

COMENTADO  
Direitos Humanos 

Com relação ao conceito, à evolução e à abrangência dos direitos humanos, julgue os itens a 

seguir: 

 

61. A aplicabilidade e a garantia dos direitos humanos no Brasil dependem de regulamentação. 

 

ERRADA 

Os direitos fundamentais são os direitos humanos positivados na Constituição Federal, sendo 

assim, de acordo com o art. 5º, §1º temos como regra que: as normas definidoras dos direitos 

e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 

 

62. Embora contivesse a Lei de Talião, que instituía a vingança como forma de justiça, o Código 

de Hamurabi, primeiro conjunto de leis escritas do qual há registro histórico, trazia algumas 

noções elementares do que atualmente se considera como direitos humanos. 

 

CERTA 

Apesar de tratar de temas já abolidos em grande parte do globo, tais como a pena de morte, e 

a distinção entre os seres humanos; este código foi a base da justiça contemporânea, e é 

utilizado como inspiração ainda hoje, estando entre as demonstrações mais antigas de 

preocupação com o bem estar da espécie humana. 

 

63. Os direitos humanos, caracterizados como direitos essenciais indispensáveis à vida digna, 

variam em decorrência da transformação das necessidades humanas e de acordo com 

contexto histórico. 

 

CERTA 



 

 

A historicidade consiste na ideia de que os direitos humanos emergem gradualmente em 

circunstâncias específicas na temporalidade, sendo culturalmente valorados e expressando 

luta por defesa de “novas liberdades” em oposição a “velhos poderes”. 

 

64. A todo ser humano são assegurados os direitos humanos, desde que seja reconhecido pelo 

Estado como cidadão. 

 

ERRADA 

O princípio da universalidade dos Direitos Humanos defende a aplicação de tais direitos de 

maneira homogênea e mundial, tendo por fundamento a dignidade da pessoa humana, 

característica inerente a sua condição de ser humano. 

 

65. A participação do Brasil em organismos e instituições internacionais dedicados aos direitos 

humanos é intensa, tendo sido mantida essa característica mesmo no período do regime 

militar (1964-1985). 

 

ERRADA 

Para passar por cima de orientações de organismos e instituições internacionais dedicados aos 

direitos humanos, o Brasil utilizou de artifícios criado pelos militares em nome da “segurança 

nacional”, mesmo quando com claras violações de direitos. 

 

Com as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, emergiu a noção de que 

os direitos humanos deveriam servir como paradigma para orientar a ordem internacional, 

reforçando se a ideia de que a proteção dos direitos humanos deveria ser global – e não 

reduzida ao domínio local dos estados –, por se tratar de questões de legítimo interesse 

mundial. 

 

Nesse contexto, surgiu a Organização das Nações Unidas (ONU) e foi adotada a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos – que representa uma plataforma comum de ação de todos 

os Estados –, bem como foi aprovada a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no 

âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA). 

 

Tendo como referência o texto anterior, julgue os itens subsequentes, acerca do sistema de 

proteção e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 



 

 

 

66. De acordo com a Convenção Americana sobre direitos humanos, o direito à liberdade de 

pensamento e de expressão deve ser amplo, mas a lei deve proibir toda apologia ao ódio que 

constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. 

 

CERTA 

Art. 13, 5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao 

ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade, ao 

crime ou à violência. 

 

67. Em caso de guerra, as garantias asseguradas pela Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos podem ser suspensas por tempo ilimitado mesmo após o fim do conflito. 

 

ERRADA 

Art. 27, 1. Em caso de guerra, de perigo público, ou de outra emergência que ameace a 

independência ou segurança do Estado-parte, este poderá adotar as disposições que, na 

medida e pelo tempo estritamente limitados às exigências da situação, suspendam as 

obrigações contraídas em virtude desta Convenção, desde que tais disposições não sejam 

incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o Direito Internacional e não encerrem 

discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social. 

 

68. O sistema de proteção global dos direitos humanos é formado tanto por instituições 

quanto por documentos legais, como tratados, resoluções e pactos. 

 

CERTA 

O sistema global de proteção aos direitos humanos é a estrutura internacional, composta por 

pactos, tratados, convenções, declarações, comissões, que contêm mecanismos apropriados 

de acompanhamento, fiscalização e cobrança de informações dos países signatários acerca das 

ações protetivas e afirmativas de tutela dos direitos humanos. 

 

69. O sistema interamericano dos direitos humanos consegue garantir efetivamente os direitos 

fundamentais dos povos desta região, principalmente porque a democracia está consolidada 

em todos os Estados da América. 

 



 

 

ERRADA 

Países como Cuba e Venezuela desrespeitam princípios democráticos fundamentais 

 

70. Atualmente, o Brasil admite a prisão civil por dívida exclusivamente no caso de 

inadimplemento de obrigação alimentar, nos termos da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos. 

 

CERTA 

CADH, art. 7, 7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de 

autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação 

alimentar. 

 

CF, art. 5º, LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 

 

Súmula Vinculante 25 - É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a 

modalidade de depósito. 

 

 

 


