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01. Com exceção da alternativa (D), os demais itens são considerados violações dos direitos humanos no Brasil. A cobrança de impostos 
(em muitos casos indevida e sem aplicação em benefício da população) não é considerada violação aos direitos humanos.

 Resposta: D

02. A vítima de tortura passa, na maioria das vezes, por tragédia única e pessoal, no sentido de contar com a dor e traumas de uma 
violência ímpar e ser testemunha sozinha de sua própria desgraça e do desalento de ter que provar que fora realmente vítima do seu 
algoz aos olhares de operadores de direito que primam, tradicionalmente, pela versão do agressor.

 As circunstâncias peculiares dos cometimentos das violências da tortura, locais de consumação e condições das vítimas, fazem questionar 
sobre a fragilidade do sistema de justiça, muitas vezes verdadeiros escudos protetivos dos agressores.

 Resposta: B

03. As liberdades liberais democráticas, sejam elas de ordem política ou pessoal, não afiançam a liberalidade de se fazer o que quer quando 
bem entender. Em um Estado liberal de direito, o exercício das liberdades alinha-se aos limites dispostos na legislação vigente e por 
ela estabelecidos em consonância com os princípios da democracia, da tripartição dos poderes e da ampla liberdade de manifestação 
de toda ordem, desde que inserida dentro das leis.

 Resposta: B

04. A História do Brasil foi marcada, em todos seus períodos, seja na Monarquia, seja na República, por duas características que fragilizaram 
sobremaneira o exercício da cidadania: o autoritarismo e a incapacidade do Estado de efetivar o direito positivado dentro dos princípios 
liberais ratificados pelas leis. Com o advento da Constituição de 1946, houve a inclusão do cidadão dentro da perspectiva democrático-
liberal por meio da lei, mas essa inclusão não se efetivou em políticas públicas que lhe garantissem o pleno acesso a seus direitos. 
Concomitantemente, criou-se um Estado permissivo e incapaz de garantir o cumprimento de normas visando o bem comum.

 Resposta: D

05. A) Incorreta. As Comissões da Verdade foram organizadas apor o fim dos conflitos e regimes autoritários que pretendem investigar, 
ao contrário do que diz a alternativa.

B) Incorreta. A intenção das investigações realizadas pelas Comissões de Verdade é justamente documentar e tornar públicas práticas 
de violação dos direitos humanos.

C) Incorreta. As Comissões de Verdade têm como objetivo promover investigações e recolher depoimentos e documentação para 
colaborar com o poder público na apuração das violações de direitos ocorridas durante os conflitos e regimes que as originaram. 
A partir dos resultados de sua atuação, é possível que órgãos governamentais e membros da sociedade civil acionem os mecanismos 
jurídicos cabíveis visando a condenar acusados e indenizar vítimas, mas tal papel não cabe às Comissões.

D) Correta. A alternativa aponta para o caráter generalizado e diverso das práticas políticas autoritárias no mundo, o que é claramente 
explicitado no texto do enunciado.

 Resposta: D

06. O desenvolvimento da Democracia como instrumento de cidadania em Atenas foi o resultado de um lento processo de elaboração 
e contou com a incursão de ações políticas variadas, permeando administrações como a de Psistrato, Dracon, Solon e Clístenes; 
bem como com os desdobramentos do governo de Péricles. Tanto Aristóteles quanto Tucídides exaltam o conceito de cidadania pela 
necessidade e capacidade de ampla participação do indivíduo ativo.

 Resposta: C

07. O período histórico brasileiro situado entre 1964 e 1985, caracterizou-se por uma grave ditadura militar que sucedeu ao governo 
populista petebista de João Goulart. É importante ressaltar que a gestão de Jango estava inundada por crises políticas e econômicas 
com inúmeras greves e manifestações trabalhistas no âmbito urbano e rural, inclusive no meio militar entre marinheiros. Essa realidade 
de instabilidade levou a elite nacional, com o apoio dos Estados Unidos, a apoiar o exército no Golpe Militar que depôs o governo 
constitucional de João Goulart introduzindo no país 21 anos de autoritarismo. O primeiro texto afirma que a ditadura militar foi um mal 
necessário para o país voltar à “normalidade”, já o segundo texto acredita que nenhuma ditadura é um instrumento para o progresso 
da sociedade, que necessariamente se relaciona com a democracia.

 Resposta: A
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08. A corrupção é bem definida na alternativa [A]. A corrupção não necessariamente está relacionada com a violência. Ela corresponde 
à apropriação particular de um bem que é público, violando leis e condutas reconhecidamente morais e resultando em um prejuízo 
(simbólico, financeiro ou material) à coletividade.

 Resposta: A

09. Os direitos civis dizem respeito aos direitos essenciais à vida, ao direito de propriedade e à igualdade perante a lei. Trata-se de um 
direito que se desdobra na garantia de ir e vir, de escolher o seu próprio trabalho, de liberdade de expressão, de não ser condenado 
sem processo legal regular, de garantias da liberdade individual.

 Resposta: C

10. O conceito de cidadania sempre esteve fortemente “ligado” à noção de direitos, especialmente os direitos políticos, que permitem 
ao indivíduo intervir na direção dos negócios públicos do Estado, participando de modo direto ou indireto na formação do governo e 
na sua administração, seja ao votar (indireto), seja ao concorrer a um cargo público (direto). No entanto, dentro de uma democracia, 
a própria definição de Direito, pressupõe a contrapartida de deveres, uma vez que em uma coletividade os direitos de um indivíduo 
são garantidos a partir do cumprimento dos deveres dos demais componentes da sociedade.

 Resposta: B
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