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Acerca do conceito, da abrangência e da evolução dos direitos humanos, julgue o seguinte item.
1.

Os direitos humanos não buscam reger relações entre iguais, mas atuam na proteção dos mais fracos, a
fim de mitigar as desigualdades.
( ) Certo ( ) Errado

2.

Embora seja objeto de tratados e convenções internacionais, a proteção aos direitos humanos limita-se
ao âmbito de cada nação, em atenção ao princípio da soberania.
( ) Certo ( ) Errado

3.

Uma vez que a concepção de direitos humanos, que visam à promoção da igualdade e da dignidade
humana, surgiu com a emergência dos direitos sociais, os direitos individuais — civis e políticos — não
são considerados direitos humanos.
( ) Certo ( ) Errado

4.

O princípio da dignidade humana pode ser considerado um superprincípio: ele rege os direitos
humanos no âmbito tanto do direito internacional, quanto do direito interno, com a positivação dos
direitos humanos em cada nação.
( ) Certo ( ) Errado

5.

Julgue o próximo item, considerando o caso hipotético apresentado, o sistema de proteção e as
disposições da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José e Decreto n.º
678/1992).
A apresentação da petição pela citada organização está amparada pelo Pacto de São José e pelo
decreto anteriormente mencionado, visto que qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não
governamental legalmente reconhecida pode apresentar à Comissão ou à Corte Interamericana de
Direitos Humanos petições de denúncia de violação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos
por Estado-parte.
( ) Certo ( ) Errado

6.

Na referida convenção, prevê-se que a ingerência arbitrária ou abusiva na vida privada das pessoas,
ainda que sejam elas portadoras de doenças contagiosas, como é o caso dessa mulher portadora do
vírus HIV, fere o direito à honra e à dignidade, devendo a lei protegê-las de tais ofensas.
( ) Certo ( ) Errado

7.

Ao receber e admitir a petição de denúncia, a Comissão a encaminhará à Assembleia Geral da
Organização dos Estados Americanos para que sejam realizadas investigação e apuração dos fatos e,
havendo materialidade, poderão ser solicitadas informações ao governo do Estado ao qual pertence a
autoridade responsável pela violação alegada; no caso em tela, o brasileiro.
( ) Certo ( ) Errado

8.

O hospital da rede pública do estado federado agiu de acordo com os fundamentos legais, uma vez que
os Estados-partes da Convenção se comprometem a respeitar os direitos e as liberdades nela
reconhecidos e a garantir seu pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem
discriminação, salvo por motivo de saúde pública, quando serão relativizados os dispositivos dessa
Convenção em favor do interesse público.
( ) Certo ( ) Errado

9.

A Comissão em apreço, cuja função é promover a observância e a defesa dos direitos humanos,
representa todos os membros da Organização dos Estados Americanos, havendo, no máximo, um
representante brasileiro como membro: não é admitida a participação na Comissão de mais de um
nacional de um mesmo Estado.
( ) Certo ( ) Errado
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