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C

A assertiva está correta, pois são características dos direitos humanos serem eles
irrenunciáveis, imprescritíveis e universais. Não pretende a assertiva esgotar o tema com todas
as características possíveis para os direitos humanos, já que há uma infinidade delas segundo a
doutrina e legislação internacional sobre a matéria. Vide item 1.3, página 9, Apostila 9 – (sobre
direitos humanos).

INDEFERIDO

-

C

A assertiva está correta porque o direito à vida, à segurança e ao trabalho são direitos
fundamentais, conforme Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais, da Constituição
Federal, matéria contida no item 2, pags 13-15 da Apostila 9 – sobre o tema. Cabe ressaltar que
dentro do universo de direitos e garantias fundamentais trazidos pela Constituição (título II,
divididos em diversos capítulos) estão os direitos fundamentais à vida, à segurança e ao
trabalho, conforme descrito na questão.

INDEFERIDO

-

E

ERRADO. É possível também a prisão civil do devedor de alimentos – vide item 4.7, pag 20,
Apostila 9-sobre o tema, a saber: “No sistema legal brasileiro não se admite como regra,
que alguém seja preso pelo fato de não pagar dívida. Uma exceção é quando alguém
que esteja obrigado a pagar pensão alimentícia deixa de fazê-lo. Nessa hipótese, pode
ser decretada a prisão do devedor, continuando este obrigado a fazer o pagamento.
Outra possibilidade de prisão, sem que tenha cometido crime, é a do depositário infiel,
ou seja, de alguém que recebeu alguma coisa em depósito e se nega a fazer sua
devolução. Fora desses casos só cabe a reclusão para uma pessoa que tenha cometido
crime”.

INDEFERIDO

-

C

CERTO. A assertiva reproduz exatamente o trecho contido no item 5.2, página 21 da apostila 9,
sobre o tema, quando trata da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a saber: “Art. 5º
Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou
degradante”.

INDEFERIDO

-

