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1. Aprovada em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um prolongamento da 
Carta da Organização das Nações Unidas, documento que assinala o surgimento da instituição após a 
ocorrência de duas guerras mundiais na primeira metade do século XX. Com referência à DUDH, julgue 
os itens subsequentes. Além de significar a internacionalização dos direitos humanos, a DUDH é o 
primeiro documento de dimensão mundial a tratar de forma abrangente o tema dos direitos humanos, 
realçando a importância destes para a construção de um mundo de justiça e paz. 
(  ) Certo      (  ) Errado 
 

2. Aprovada em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um prolongamento da 
Carta da Organização das Nações Unidas, documento que assinala o surgimento da instituição após a 
ocorrência de duas guerras mundiais na primeira metade do século XX. Com referência à DUDH, julgue 
os itens subsequentes. Logo em seu preâmbulo, a DUDH pressupõe a existência de relação direta entre 
paz e direitos humanos, de tal modo que a conquista da convivência pacífica fica inviabilizada se houver 
desrespeito a esses direitos. 
(  ) Certo  (  ) Errado 
 

3. Aprovada em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um prolongamento da 
Carta da Organização das Nações Unidas, documento que assinala o surgimento da instituição após a 
ocorrência de duas guerras mundiais na primeira metade do século XX. Com referência à DUDH, julgue 
os itens subsequentes. A DUDH pode ser considerada o ato inaugural de uma nova concepção da vida 
internacional justamente por proclamar, para a comunidade das nações, a importância dos direitos 
humanos para a boa convivência coletiva. 
(  ) Certo  (  ) Errado 

 
4. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 19, estabelece: 

 Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser 
inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, 
informações e ideias por qualquer meio de expressão. Expressar na internet opiniões com teor de 
sobreposição ou subposição cultural, social e política por conta de raça, cor, classe ou gênero é um ato 

a) suscetível apenas a juízo ético-moral por estar dentro dos aparatos jurídicos nacional e internacional. 
b) de legítima liberdade de expressão, garantido por preceitos democráticos contidos na Constituição 

Federal. 
c) decorrente da expansão de acesso da população menos escolarizada a emitir opinião nas mídias digitais. 
d) condenado internacionalmente, mas compatível com o Estado Democrático de Direito brasileiro. 
e) de incitamento à discriminação, condenado pela legislação internacional com reflexo nas leis brasileiras. 

 
5. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Hu manos/1948, é INCORRETO afirmar que 

a) toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para proteção de seus interesses. 
b) toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país. inclusive o próprio, e a este regressar. 
c) o direito de procurar e de gozar asilo em outros países não pode ser invocado em caso de perseguição 

legitimamente motivada por crimes de direito comum. 
d) a liberdade de opinião e expressão não inclui a liberdade de receber e transmitir informações e ideias por 

quaisquer meios e independentemente de fronteiras. 
e) o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião inclui a liberdade de manifestar essa religião 

ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância. isolada ou coletivamente, em público 
ou em particular. 
 

6. Considere as disposições da Declaração Universal dos Direitos Humanos/1948 sobre dignidade e 
assinale a alternativa correta. 

a) O reconhecimento da dignidade é inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos 
iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. 

b) O reconhecimento da dignidade é inerente a todos os membros da família, desde que baseada no 
casamento, humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da 
paz no mundo. 
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  c) O reconhecimento da dignidade é inerente a todos os membros da família, desde que baseada no 
casamento ou na união estável, humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo. 

d) O reconhecimento da dignidade é inerente a todos os membros da família, desde que baseada no 
casamento civil, humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da 
justiça e da paz no mundo. 

e) O reconhecimento da dignidade é inerente a todos os membros da família, desde que baseada no 
casamento religioso, humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da 
justiça e da paz no mundo. 
 

7. Considere as disposições da Declaração Universal dos Direitos Humanos/1948 sobre cooperação e 
assinale a alternativa correta. 

a) Os Estados-Membros se comprometeram a apenas estudar, em cooperação com as Nações Unidas, o 
respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a observância desses direitos e 
liberdades. 

b) Os Estados-Membros se comprometeram a promover, em obediência às Nações Unidas, o respeito 
universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a observância desses direitos e liberdades. 

c) Os Estados-Membros se comprometeram a apenas estudar, em cumprimento de ordens das Nações 
Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a observância desses 
direitos e liberdades. 

d) Os Estados-Membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o 
respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a observância desses direitos e 
liberdades. 

e) Os Estados-Membros se comprometeram a cumprir as ordens das Nações Unidas, o respeito 
exclusivamente local aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a observância desses direitos e 
liberdades. 

 


