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1. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem: foi no século XVIII — em 1789, 
precisamente — que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração se impôs como necessária para um grupo de 
revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades: o 
iluminismo. 

FORTES, L. R. S. O Iluminismo e os reis filósofos. São Paulo: Brasiliense, 1981 (adaptado). 
 Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem 

como uma de suas bases a  
a)  modernização da educação escolar.     
b)  atualização da disciplina moral cristã.    
c)  divulgação de costumes aristocráticos.    
d)  socialização do conhecimento científico.     
e)  universalização do princípio da igualdade civil.   
 

2. Esse documento histórico de remota conquista dos direitos humanos foi editado com o escopo de 
assegurar a Supremacia do Parlamento sobre a vontade do Rei, controlando e reduzindo os abusos 
cometidos pela nobreza em relação aos seus súditos, em especial declarando, dentre outras conquistas, 
o direito de petição, eleições livres e a proibição de fianças exorbitantes e de penas severas: 

a)  Petition of Rights, de 1628. 
b)  Habeas Corpus Act, de 1679. 
c)  The Bill of Rights, de 1689. 
d)  Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. 
e)  Magna Carta, de 1215. 
 

3. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU na 
Resolução 217-A, de 10 de dezembro de 1948, foi um acontecimento histórico de grande relevância. Ao 
afirmar, pela primeira vez em escala planetária, o papel dos direitos humanos na convivência coletiva, 
pode ser considerada um evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional. 
LAFER, C. Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). In: MAGNOLI, D. (Org.) História da paz. São 

Paulo: Contexto, 2008. 
 A declaração citada no texto introduziu uma nova concepção nas relações internacionais ao possibilitar 

a  
a)  superação da soberania estatal.     
b)  defesa dos grupos vulneráveis.     
c)  redução da truculência belicista.    
d)  impunidade dos atos criminosos.     
e)  inibição dos choques civilizacionais.     
 

4. No tocante à temática dos direitos humanos, considerando seu surgimento e sua evolução histórica, 
assinale a alternativa que contempla correta e cronologicamente seus marcos históricos fundamentais. 

a)  O iluminismo, o constitucionalismo e o socialismo. 
b)  O cristianismo, o socialismo e o constitucionalismo. 
c)  A Magna Carta, a Constituição Alemã de Weimar e a Declaração de Independência dos Estados Unidos da 

América. 
d)  A Magna Carta, a queda da Bastilha na França e a criação da Organização das Nações Unidas. 
e)  O iluminismo, a Revolução Francesa e o fim da Segunda Guerra Mundial. 
 

5. A formação do Estado Moderno está intimamente relacionada à intolerância religiosa, cultural, à 
negação da diversidade fora de determinados padrões e de determinados limites. Como a proteção dos 
direitos humanos está diretamente relacionada à atuação do poder dos Estados na ordem interna ou 
internacional, podemos concluir que: 

I.  Ao lado do ideário iluminista da formação política do Estado, o discurso judaico-cristão criou o pano de 
fundo para controlar as esferas da vida das pessoas no campo jurídico.  

II.  A uniformização de valores, normalmente estandardizados, como a democracia representativa, a ética e a 
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  moral, irá refletir nos fundamentos do direito moderno.  
III.  O sistema jurídico e político europeu é o modelo civilizatório ideal e universal, visto ter surgido da falência 

do sistema feudal, que era descentralizado, multiétnico e multilinguístico.  
IV.  O mundo uniforme e global de hoje insere-se no contexto de afirmação do Estado nacional que está 

condicionado, em sua existência, à intolerância com o diferente. 
 Estão CORRETAS apenas as assertivas: 
a)  I, II e III. 
b)  I, II e IV. 
c)  I, III e IV. 
d)  II, III e IV. 
 

6. Considerando a evolução histórica dos direitos humanos, assinale a alternativa que indica corretamente 
as três gerações de direitos, na ordem histórica em que elas são classificadas pela doutrina. 

a)  Direitos da coletividade; direitos de solidariedade ou de fraternidade; e direitos e garantias individuais. 
b) Direitos de liberdade positiva; direitos de liberdade negativa; e direitos de solidariedade ou de 

fraternidade. 
c)  Direitos civis e sociais; direitos de liberdades e garantias individuais; e direitos coletivos e transindividuais. 
d)  Direitos de liberdade negativa, civis e políticos; direitos econômicos, sociais e culturais; e direitos de 

fraternidade ou de solidariedade. 
e)  Direitos trabalhistas; direitos sociais; e direitos da democracia. 
 

7. De acordo com a historiadora americana Lynn Hunt, os direitos permanecem sujeitos a discussão 
porque a nossa percepção de quem tem direitos e do que são esses direitos muda constantemente. A 
revolução dos direitos humanos é, por definição, contínua (A Invenção dos Direitos Humanos; uma 
história. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 270). Em relação à evolução histórica do regime 
internacional de proteção dos direitos humanos, considere as assertivas abaixo. 

I. A Magna Carta (1215) contribuiu para a afirmação de que todo poder político deve ser legalmente 
limitado. 

II.  O Habeas Corpus Act (1679) criou regras processuais para o habeas corpus e robusteceu a já conhecida 
garantia. 

III.  Na Declaração de Independência dos Estados Unidos (1776) percebe-se que a dignidade da pessoa 
humana exige a existência de condições políticas para sua efetivação. 

IV. O processo de universalização, sistematização e internacionalização da proteção dos direitos humanos 
intensificou-se após o término da 2ª Guerra Mundial. 

 Está correto o que consta de: 
a)  I, II, III e IV. 
b)  I, II e III, apenas. 
c)  I, III e IV, apenas. 
d)  II, III e IV, apenas. 
e)  I e IV, apenas. 
 


