
 

Direitos Humanos- Declaração dos Direitos Humanos (mais cai 
em prova) 
 

1-  Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos pode-se 
afirmar que é obrigação dos Estados signatários da Declaração 
instituírem tribunais parciais e independentes. 
 

Resposta:  Errado. Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a 
uma audiência justa e pública por parte de um tribunal 
independente e imparcial para decidir de seus direitos e deveres 
ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Art. 10 
da declaração dos Direitos Humanos 
 

2- Conforme expressa previsão na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, ninguém será torturado. 
 

Resposta- Certo 
 

3- Ao prever que ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua 
propriedade, a DUDH pretende declarar que o direito de 
propriedade não pode ser limitado, uma vez que todo direito 
humano é absoluto. 
 

Resposta: Errado -  Comentário do estudante Leonardo Barbalho : 
“NÃO existe direito absoluto e o direito da MAIORIA se SOBREPÕE 
sobre o direito do indivíduo , ex: DESAPROPRIAÇÃO”. 
 

4- Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e 
de gozar asilo em outros países com os quais existe tratado de 
reciprocidade.  
 
Resposta: Errado - Artigo 14° 1.Toda a pessoa sujeita a 
perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em 
outros países. 
 

5- Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 
direitos humanos são renunciáveis. 
 

https://www.qconcursos.com/perfil/leonardo2803


 

Resposta: Errado: Um dos princípios dos Direitos Humanos é a 
Imprescritibilidade: não se esgotam com o passar do tempo. 
 

6-  A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi editada em 
1958. 
 

Resposta: Errado - editada em 10 de Dezembro de 1948. 
 

7- Liberdade de opinião e de expressão não inclui a liberdade de 
transmitir informações por qualquer meio e independente de 
fronteiras. 
 

Resposta: Errado. art. XVIII todo ser humano tem direito à 
liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a 
liberdade de mudar de religião ou crença, pelo ensino, pela prática, 
pelo culto e pela observância, em público ou em particular.  
 

8- O direito ao repouso e aos lazeres está expressamente previsto, 
bem como a limitação razoável da duração do trabalho e o 
pagamento de férias periódicas. 
 

Resposta: Certo- Artigo 24 da DUDH  
 

9- De acordo com o que dispõe a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, os direitos humanos são indivisíveis e 
englobam, exclusivamente, os direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais e culturais, não prevendo hierarquia entre 
eles. 
 

Resposta-  Certo -  
 

10- Júlio foi acusado pela prática de um delito em seu país. 
 

Com base nesse caso hipotético e na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, é correto afirmar que Júlio se presumiria 
inocente até que a sua imputabilidade ficasse legalmente provada 
no decurso de processo em que garantias mínimas de defesa lhe 
fossem asseguradas. 



 

 

Resposta: Errado- DUDH, artigo XI, 1: "Todo o ser humano 

acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido 

inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de 

acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido 

asseguradas TODAS AS GARANTIAS necessárias à sua 

defesa". 

 

Você pode treinar questões da disciplina Direito Humanos no 

Qconcursos.com 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/search?disciplina=214

