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PROCESSO SELETIVO 2018.1 – 20. MOMENTO
PROVA DE HUMANIDADES – PADRÃO DE RESPOSTAS

Espera -se que o candidato
Questão 1
Apresente duas características do final da II Guerra Mundial que deflagraram a necessidade da
elaboração da Declaração dos Direitos Humanos, a exemplo de
•
•
•

Organização da ONU, buscando a solução diplomática para conflitos internacionais.
Atrocidades verificadas durante a II Guerra (registradas, praticadas ou denunciadas).
Necessidade de estabelecer princípios que garantissem os direitos básicos de todas as
pessoas.

Questão 2
Escolha uma das duas situações indicadas na Prova e comente sua adoção, enfatizando o
possível confronto entre cultura e direitos humanos.
➢ Uso da burca
• Associada à imagem negativa da mulher presente na cultura muçulmana.
• Sua obrigatoriedade depende do grau de radicalismo religioso da região onde é
adotada.
• A obrigatoriedade fere o direito de liberdade de escolha e a dignidade humana.
• Sinal de pertencimento e aceitação dos fundamentos da cultura muçulmana.
•
•
•
•

➢Infibulação feminina
Prática de mutilação genital conservada pelas famílias como garantia de casamento para
as jovens.
Avós e mães, igualmente mutiladas, reproduzem a prática com as meninas.
Considerada um sinal de castidade antes do casamento.
Agressão cruel à dignidade feminina.

Questão 3
Relacione os episódios de intolerância religiosa apresentados na questão à observância ou não
dos Direitos Humanos no Brasil. A resposta deve contemplar pelo menos um dentre os tópicos
a seguir.
•

Os episódios se constituem em uma agressão aos direitos humanos visto que atinge a
liberdade de consciência, de culto e de livre adoção do credo a que se pertence.

•

Os episódios ferem a Constituição brasileira que garante a não interferência do Estado
em questões religiosas, assegurando, também, a igualdade de condições para todos os
cultos.

•

Os episódios passam a ser um assunto de polícia caso a agressão venha a resvalar para
o prejuízo da propriedade, risco à segurança e à vida dos agredidos.

Questão 4
Estabeleça duas condições de viver que garantam o direito à vida. A resposta deve contemplar
pelo menos duas das seguintes condições:
➢ Meios de subsistência: alimentar, habitacional.
➢ Meios para garantir uma vida de qualidade: a partir do papel da educação.
➢ Meios de preservar a saúde: o papel do Estado na promoção da saúde pública; a
garantia de proteção à maternidade, aos nascituros e à infância.
➢ Meios de receber a proteção dos serviços de segurança pública.

Questão 5
Escolha uma das situações relacionadas na questão e, considerando o conceito de liberdade de
expressão, destaque os limites éticos e legais para sua efetivação. A partir da escolha, o
candidato pode abordar as seguintes condições:
➢Agressões pelas redes sociais
•

A rapidez na difusão de ideias e opiniões no mundo digital e a possibilidade de
anonimato, além da dificuldade de identificação dos autores.

•

O caráter agressivo da prática, quando as pessoas extravasam seus rancores sob o
manto da liberdade de expressão.

•

O desconhecimento do nível de responsabilidade de usuários e de provedores e da
existência do Marco Civil da Internet.
➢ Atitudes racistas

•

Expressões racistas explícitas usadas como agressão contra negros em situações de
conflito ou de confronto. Nesse caso a expressão está diretamente associada à
discriminação por critérios fenotípicos.

•

Expressões racistas implícitas, usadas quase inconscientemente no vocabulário
cotidiano.
➢ Expressões homofóbicas

•

Apresentam-se de forma explícita no discurso, nas atitudes ou mesmo em forma de
agressão física ou de crime, no que se inscrevem no código penal.

•

Como forma do discurso agressivo ou contra a dignidade humana, ferem o direito de
livre opção sexual do outro.

•

Projeto de lei, visando estabelecer punições contra situações específicas, encontra-se
no Senado e no STF, sem data prevista para ser julgado.

Questão 6
Descreva uma situação em que o assédio moral, no ambiente de trabalho, se constitua em um
atentado aos direitos humanos.
•

Ato de expor, diariamente, funcionários/colaboradores a situações constrangedoras em
seu ambiente de trabalho. Papel da hierarquia no ambiente de trabalho.

•

Ações de pressão continuada com o intuito de desestabilizar o individuo, acarretando
sérios prejuízos para o trabalhador, tanto no que diz respeito a suas atividades laborais
quanto em relação a seu estado emocional.

•

Embora a Constituição brasileira garanta proteção à dignidade humana, atitudes de
assédio ou constrangimento moral se constituem frontal violação dos Princípios ali
apresentados.

Questão 7
Escolha uma situação que dificulta, na atualidade, a concretização do ideal de liberdade dos
povos africanos, entre as duas situações apresentadas na questão, e justifique sua resposta.
•

•

•
•

➢ Guerras civis e étnicas / Pobreza e governos ditatoriais.
O estabelecimento de fronteiras artificiais pelo imperialismo europeu no continente
africano no sec. XIX levou à convivência, dentro do mesmo país, de etnias inimigas que,
após a independência nas décadas de 60 e de 70 do século XX, passaram a disputar o
poder ou mesmo a sofrer agressões e ataques mortais de etnias mais poderosas.
A situação de instabilidade política leva à ascensão de ditaduras, à desorganização
interna e ao avanço da pobreza.
➢ Rigores climáticos/ incidência de epidemias.
O processo de mudanças climáticas / desertificação de regiões inteiras e a expulsão de
populações que dependem da produção agrícola e da pecuária levam ao
empobrecimento da população, tornando-a mais vulnerável às epidemias.
O abandono pelas nações imperialistas que os exploraram, deixando-os expostos à fome
e à extrema pobreza e, como consequência, expostos à incidência de epidemias.

Questão 8
Considerando o conceito de minoria, indique duas situações nas quais os povos indígenas
brasileiros têm seus direitos assegurados.
•

•
•

Os povos indígenas do Brasil, de composição heterogênea visto que apresentam uma
grande diversidade cultural expressa na língua, nas crenças e nos hábitos cotidianos,
mesmo sendo minoria, têm seus direitos assegurados na Constituição de 1988, no Título
VIII – Da ordem social.
A liberdade de exercer práticas culturais específicas confirma o direito dos povos
indígenas, como minoria, de serem protegidos pelos Princípios dos direitos humanos.
Direito de posse das terras ocupadas pelos seus ancestrais.

Questão 9
Relacione um dos temas apresentados na questão com acontecimentos atuais e o direito de ir
e vir do cidadão, analisando o seu cumprimento ou não, a partir do que estabelece o Artigo 13
da Declaração Universal dos direitos Humanos.
➢ Políticas de imigração
• Estabelecem critérios mais rígidos para a imigração como consequência do crescimento
do terrorismo; do preconceito e da xenofobia; do choque cultural; da pressão sobre o
mercado de trabalho e os serviços sociais.
• Apresentam posições divergentes sobre o assunto entre países da própria União
Europeia.
• Têm provocado um permanente debate sobre a relação entre crise humanitária
resultante da imigração desenfreada e as providências para proteção à segurança
nacional.
•
•
•

•
•
•

➢ A livre circulação na União Europeia
As normas da União Europeia preveem a garantia de livre circulação de seus cidadãos
entre seus países membros.
As desigualdades econômicas entre os países membros da União Europeia têm
implicado em debates e dúvidas sobre sua eficácia.
Países membros da UE têm restringido, sucessivamente, a entrada de imigrantes pelo
controle das fronteiras.
➢ O turismo e a livre circulação
A UE, a exemplo dos EUA, busca estabelecer um cadastro para visitantes, com a
justificativa de rastrear possíveis ataques terroristas.
Alguns países da UE dificultam a entrada de turistas como forma de deter o ingresso de
estrangeiros que buscam novas oportunidades de vida e de trabalho.
Aumento da fiscalização para coibir a imigração ilegal acobertada pelo turismo.

Questão 10
Identifique um limite à efetiva concretização, no Brasil contemporâneo, da Igualdade
preconizada no Artigo 7o da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
•
•
•
•
•

Profundas desigualdades sociais.
Dificuldade de acesso aos órgãos e operadores da justiça.
Desinformação resultante das limitações econômicas e educacionais.
Falta de recursos para a contratação de bons profissionais da justiça.
Falta de respeito à diferença e à diversidade.

