
 

PROVA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL  

QUESTÕES DE DIREITOS HUMANOS 

Acerca de aspectos da teoria geral dos direitos humanos, da sua afirmação histórica e da sua relação com a 

responsabilidade do Estado, julgue os próximos itens. 

116. Apenas por atos de seus agentes o Estado pode ser responsabilizado por violação de direitos humanos 

reconhecidos na Convenção Americana de Direitos Humanos. 

ERRADO 

Comentário: A assertiva está errada, pois o Estado pode ser responsabilizado não apenas por ato de seus agentes, mas 

também por ato de terceiros que de alguma forma estejam vinculados à atuação estatal ou à prestação de serviço pelo 

Estado. 

117. Todos os direitos humanos foram afirmados em um único momento histórico. 

ERRADO 

Comentário: A assertiva está errada, eis que a evolução dos direitos humanos se desenvolveu a partir dos acontecimentos 

históricos que registraram graves restrições de direitos, grandes batalhas, surtos de violência coletiva etc. A cada registro 

de acontecimentos relevantes de restrição de direitos, destacava-se a compreensão por parte da sociedade no tocante à 

necessidade de afirmação e evolução dos direitos do ser humano. 

118. As pessoas naturais que violam direitos humanos continuam a gozar da proteção prevista nas normas que dispõem 

sobre direitos humanos. 

CERTO 

Comentário: A assertiva está correta, eis que, nos regimes democráticos, toda e qualquer pessoa deve ter seus direitos 

humanos respeitados independentemente de sua origem, etnia, raça, convicção econômica, orientação política, classe 

social, idade, identidade sexual, orientação ou credo religioso, independentemente de terem ou não violado direitos 

humanos de outrem. Um exemplo claro disso são os indivíduos que compõem a população carcerária, aos quais é 

assegurada a proteção de seus direitos humanos. 

A respeito do tratamento constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos, julgue os itens que se seguem. 

119. A hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos depende de sua aprovação por três 

quintos dos membros de cada casa do Congresso Nacional. 

CERTO 



 

Comentário: A assertiva está correta, eis que reflete o disposto no § 3º do art. 5º da CF/1988, muito embora esteja 

incompleta, pois faltou dizer que a aprovação deve se realizar em dois turnos. Mesmo assim, julgando o item como 

apresentado pela banca, podemos dizer que está correto. 

120. Conforme a maneira como são internalizados, os tratados internacionais de direitos humanos podem receber 

status normativo-hierárquico constitucional ou legal. 

ERRADO 

Comentário: A assertiva está incorreta, eis que após a Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o § 3º na redação 

do art. 5º da CF/1988, o Supremo Tribunal Federal passou a entender que os tratados internacionais de direitos humanos 

seriam recepcionados na ordem interna com status constitucional para os tratados submetidos ao regime do § 3º do artigo 

5º da CF, bem como com status supralegal para os tratados aprovados antes da Emenda Constitucional nº 45/2004 e 

mesmo os posteriores que não observarem o rito do § 3º do art. 5º da CF/1988, posicionando-se abaixo da Constituição 

Federal, porém, acima da legislação ordinária interna. 
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