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LÍNGUA PORTUGUESA

Prezado candidato, de acordo com o texto a seguir 
responda as questões de 1 à 20.

1. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

O texto desta prova deve ser classificado como predo-
minantemente:

(A) descritivo.
(B) narrativo.
(C) informativo.
(D) argumentativo.
(E) publicitário.

2. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

“Mas já em 2004 a Organização Mundial de Saúde re-
conhecia ser tragédia do mundo real...”.

O vocábulo sublinhado indica que o fato de a OMS re-
conhecer a tragédia:

(A) trouxe muita surpresa.
(B) ocorreu tarde demais.
(C) divulgou mundialmente o problema.
(D) ampliou o número de transplantes.
(E) aconteceu relativamente cedo.

3. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

Os adjetivos podem ser fruto da observação do enun-
ciador (adjetivos objetivos) como da sua opinião sobre 
algo (adjetivos subjetivos).

Assinale a alternativa em que o adjetivo sublinhado 
pertence ao segundo grupo.

(A) “órgãos humanos”.
(B) “Falo do crescente comércio...”.
(C) “doadores vivos”.
(D) “cena global”.
(E) “país maravilhoso”.

4. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

Assinale a alternativa que indique a frase em que a tro-
ca de posição do adjetivo sublinhado provoca alteração de 
sentido.

(A) “que promovessem medidas urgentes” / que pro-
movessem urgentes medidas.
(B) “dando a atenção devida” / dando a devida aten-
ção.
(C) “Estudo recente mostrou a deterioração” / Recente 
estudo mostrou a deterioração.
(D) “86% dos doadores indianos” / 86% dos indianos 
doadores.
(E) “abominável tráfico humano” / tráfico humano 
abominável.

5. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

Nas alternativas a seguir houve transformação de fra-
ses verbais em frases nominais.

Assinale a alternativa em que a substituição é correta 
e adequada.

(A) “recomendava aos Estados-membro que promo-
vessem medidas urgentes para proteger seus pobres” 
= a promoção de medidas urgentes para a proteção de 
seus pobres.
(B) “Falo do crescente comércio de órgãos humanos 
de doadores vivos que domina a cena global” = domi-
nantes na cena global.
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(C) “negando que a barbaridade floresça em suas res-
pectivas ilhas” = o bárbaro florescimento em suas res-
pectivas ilhas.
(D) “Muitas aceitam encenar casamentos” = casamen-
tos serem encenados.
(E) “Vendem seus órgãos para pagar dívidas” = para 
pagamento aos endividados.

6. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

“Vendem seus órgãos para pagar dívidas da família, 
para obter recursos para os estudos de um filho homem, 
para o dote da filha.” (L.25-27).

As finalidades da venda de órgãos apresentadas no 
fragmento acima:

(A) condenam as razões moralizantes para os trans-
plantes de órgãos.
(B) indicam as desculpas falsas apresentadas pelos or-
ganizadores dos transplantes.
(C) mostram a hipocrisia das indianas, que escondem a 
verdade sobre o assunto.
(D) destacam as justificativas legalmente aceitas para a 
realização dos transplantes.
(E) representam as justificativas da venda de órgãos 
pelas mulheres indianas.

7. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

“Turismo para transplante” se refere a:
(A) transportar órgãos humanos para outros países 
mais ricos.
(B) enviar doadores para outros países.
(C) viajar para conseguir realizar transplante de órgãos.
(D) contratar médicos que realizam transplantes em 
outros países.
(E) transformar turistas em doadores compulsórios de 
órgãos.

8. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

As alternativas a seguir indicam algumas idéias defen-
didas pela autora do texto, à exceção de uma. Assinale-a.

(A) O comércio de órgãos humanos de doadores vivos 
deve ser combatido.
(B) Alguns doadores são bastante doentes e não deve-
riam ser doadores.
(C) Alguns governos atuam como se nada de anormal 
estivesse ocorrendo.
(D) A corrupção ajuda o crescimento da venda de ór-
gãos humanos.
(E) Os pobres devem ser protegidos do “turismo para 
transplante”.

9. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

Entre os dois segmentos de cada alternativa a seguir 
se apresenta uma relação de causa e consequência, de 
acordo com o que é expresso no texto.

Assinale a alternativa que indique a relação errada en-
tre causa e consequência.

(A) a venda de órgãos causa deterioração na saúde dos 
doadores.
(B) a miséria de alguns doadores causa a venda de 
seus órgãos.
(C) a necessidade de cura de doenças causa a compra 
de órgãos.
(D) a venda de órgãos causa discriminação contra a 
mulher.
(E) o dinheiro envolvido na doação de órgãos causa 
corrupção.

10. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

“...governos minimizando ou negando que a barbari-
dade floresça...” (L.13).

O segundo vocábulo sublinhado traduz uma maior in-
tensidade da ação do primeiro. Assinale a alternativa que 
indique a frase em que esse mesmo fato ocorre.

(A) A Índia é um país pobre e miserável.
(B) Medidas urgentes e eficientes devem ser tomadas.
(C) Alguns negociam e contrabandeiam a mercadoria.
(D) O Papa exigiu ética e moralidade em doações de 
órgãos.
(E) Pessoas são convencidas a vender e negociar seus 
órgãos.

11. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

“...e providências contra o que chamou de “abominá-
vel” tráfico humano.” (L.36-37).

A justificativa para o emprego das aspas no vocábulo 
sublinhado é a de que esse vocábulo:

(A) está empregado fora de seu sentido habitual.
(B) representa um uso inadequado em função de ser o 
Papa que o emprega.
(C) recebe, com esses sinais, menos força expressiva.
(D) merece destaque na argumentação do autor do 
texto.
(E) é identificado como uma citação do Papa.

12. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

“Em 2008 também o Papa exigiu ética em doações e 
transplantes...” (L.35-36).

Assinale a alternativa cuja forma mantém o sentido 
original da frase acima.

(A) Também em 2008 o Papa exigiu ética em doações 
e transplantes.
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(B) Em 2008 a ética foi exigida também pelo Papa em 
doações e transplantes.
(C) Em 2008 o Papa exigiu também ética em doações 
e transplantes.
(D) Em 2008 o Papa exigiu ética também em doações 
e transplantes.
(E) Em 2008 a ética foi exigida pelo Papa em doações e 
transplantes também.

13. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

Assinale a alternativa cuja correspondência de estru-
tura não está adequada.

(A) “anunciando o milagre” = com o anúncio do mila-
gre.
(B) “arregimentando fragilidades” = com a arregimen-
tação de fragilidades.
(C) “negociando a mercadoria” = com a negociação da 
mercadoria.
(D) “viabilizando cirurgias” = com a viabilidade de ci-
rurgias.
(E) “corrompendo consciências” = com a corrupção de 
consciências.

14. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

Assinale a alternativa em que a modificação proposta 
altera o sentido original da frase inicial.

(A) “Mas já em 2004...” = Já em 2004, porém....
(B) “Escolho a Índia, país maravilhoso,...” = Escolho um 
país maravilhoso, a Índia,....
(C) “um dos problemas mais sérios” = um dos mais sé-
rios problemas.
(D) “que promovessem medidas urgentes” = a promo-
ção de medidas urgentes.
(E) “Muitos aceitam encenar casamentos com doen-
tes” = Muitos aceitam casamentos doentios.

15. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

“...de onde mais saem órgãos humanos”.
Assinale a alternativa que indique a frase de estrutu-

ra semelhante que não apresenta correção gramatical em 
função de uma preposição mal empregada.

(A) aonde vão órgãos humanos.
(B) de onde vêm órgãos humanos.
(C) por onde se dirigem órgãos humanos.
(D) até onde são levados órgãos humanos.
(E) desde onde são exportados órgãos humanos.

16. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

Apesar da legislação, a Índia é o país de onde mais 
saem órgãos humanos”.

Assinale a alternativa em que a forma de reescrever 
altera o sentido original da frase acima.

(A) A Índia é o país de onde mais saem órgãos huma-
nos, a despeito da legislação.
(B) A Índia, apesar da legislação, é o país de onde mais 
saem órgãos humanos.
(C) O país de onde órgãos humanos mais saem, apesar 
da legislação, é a Índia.
(D) O país de onde mais saem órgãos humanos, apesar 
da legislação, é a Índia.
(E) A Índia, a despeito da legislação, é o pais de onde 
saem mais órgãos humanos.

17. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

“De longe, governos minimizando ou negando que a 
barbaridade floresça em suas respectivas ilhas de tranqui-
lidade e exceção” (L.12-14).

Segundo esse segmento, os governos referidos pau-
tam sua atuação na:

(A) falsidade ideológica.
(B) hipocrisia política.
(C) discriminação racial.
(D) desonestidade comercial.
(E) segurança policial.

18. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

A autora utiliza, em vários momentos, linguagem figu-
rada.

Assinale a alternativa em que os termos não exempli-
ficam caso de linguagem figurada.

(A) “anunciando o milagre” (L.9-10).
(B) “negociando a mercadoria” (L.10-11).
(C) “viabilizando cirurgias” (L.11).
(D) “arregimentando fragilidades” (L.10).
(E) “corrompendo consciências e controles” (L.11-12).

19. (FGV - 2009 - PC-RJ - TÉCNICO POLICIAL DE NE-
CROPSIA)

O “desespero” a que faz alusão o título abrange:
(A) doadores e compradores.
(B) doadores, compradores e organizadores.
(C) doadores, compradores, organizadores e governos.
(D) organizadores e governos.
(E) somente compradores. 
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1. (FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LE-
GISLATIVO - ENFERMAGEM)

Assinale a afirmativa INCORRETA acerca de fatos re-
centes no cenário mundial

(A) O Partido Comunista de Cuba aprovou determina-
ção de que cargos políticos e estatais fundamentais, 
incluindo o de presidente, terão mandato máximo de 
dez anos.
(B) O presidente francês, Nicolas Sarkozy, implemen-
tou medidas para aumentar imposto cobrado sobre o 
consumo e reduzir os custos sociais das empresas.
(C) Em fevereiro, Mitt Romney e Rick Santorum divi-
dem as preferências na indicação republicana às elei-
ções presidenciais nos EUA.
(D) Apesar da crise que assola a Europa, o PIB portu-
guês teve alta de 1,6% no último trimestre de 2011.
(E) Nos EUA, o nível atual de desemprego é o mais bai-
xo dos últimos três anos.

2. (FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LE-
GISLATIVO - ENFERMAGEM)

A respeito do atual clima de instabilidade política na 
Síria e sua repercussão no mundo, avalie as afirmativas a 
seguir: I. EUA e Reino Unido pressionam pela saída do di-
tador Bashar Assad. II. A ONU imporia sanções ao governo 
sírio, mas houve veto por parte da Rússia e da China. III. O 
general Mustafa al Sheikh, desertor do Exército sírio, está 
à frente de um conselho revolucionário para derrubar As-
sad. Assinale

(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

3. (FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LE-
GISLATIVO - ENFERMAGEM - REAPLICAÇÃO)

Leia o texto a seguir.

Apenas seis laços de amizade separam você de qual-
quer outra pessoa no mundo. Pelo menos foi a polêmica 
conclusão de um experimento do psicólogo Stanley Mil-
gram (1933Ͳ1984), da Universidade Yale, feito nos anos 
1960.

Em uma época na qual trocar informações on-line e 
em tempo real mais parecia enredo de ficção científica do 
que um futuro próximo, o psicólogo decidiu colocar à pro-
va o clichê “o mundo é pequeno”: enviou pacotes a 160 
moradores da pequena cidade de Wichita, no Kansas, e 
de Omaha, no Nebraska, pedindo-lhes que os mandassem 
para algum amigo ou conhecido que acreditassem que 
faria a encomenda chegar o mais rápido possível ao des-
tinatário final – um habitante de Boston, Massachusetts. 
Várias das entregas chegaram, após passar por, em média, 
5,5 pessoas. A hipótese de que bastavam uns poucos co-
nhecidos para constituir uma rede social muito maior do 
que imaginamos se popularizou rapidamente.

Hoje, navegando nos domínios do Facebook ou do 
Twitter, não é tão difícil descobrir que um amigo está co-
nectado a uma pessoa que, por sua vez, está ligada a ou-
tra que tem no rol de amizades virtuais um ganhador de 
Prêmio Nobel ou um artista de cinema. Seria apenas coin-
cidência ou as redes sociais retomam e reforçam a teoria 
de Milgram? Os sites Yahoo e Facebook decidiram levar 
adiante uma versão digital da experiência, traduzida em 
13 idiomas, a página Small world convida os quase 750 
milhões de usuários do Facebook a fazer uma mensagem 
chegar até um desconhecido de um país qualquer, sele-
cionado pelos administradores do projeto. Para se tornar 
um “remetente” e participar, é necessário ter uma conta 
na rede social.

Por que não conferir se realmente alguns poucos laços 
separam você de um cidadão do Camboja ou da Rússia? 
Basta acessar: http://smallworld.sandbox.yahoo.com/.

(http://www2.uol.com.br/vivermente/noticias/seis_
graus_de_separacao.htm)

O texto acima mostra, principalmente, uma caracterís-
tica das novas linguagens. Assinale-a.

(A) A rapidez no envio de encomendas.
(B) A proximidade comunicativa entre pessoas distan-
tes.
(C) A perda de privacidade no Facebook e no Twitter.
(D) A intimidade forçada entre membros de uma rede 
social.
(E) A possibilidade de fazer chegar uma mensagem de 
forma rápida.
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4. (FGV - 2012 - SENADO FEDERAL - ANALISTA LEGIS-
LATIVO - APOIO TÉCNICO AO PROCESSO LEGISLATIVO)

No último dia 20 de fevereiro, os EUA comemoraram 
50 anos de seu primeiro voo tripulado ao espaço. A res-
peito desse fato histórico, analise as afirmativas a seguir:

I. O astronauta John Glenn foi o primeiro cidadão dos 
EUA a orbitar a Terra.

II. Dez meses antes de Glenn, a União Soviética já havia 
enviado Yuri Gagarin ao espaço.

III. Com a comemoração dos 50 anos do primeiro voo 
tripulado ao espaço, o presidente americano anunciou au-
mento de verbas destinadas ao desenvolvimento de ôni-
bus espaciais pela Nasa.

Assinale
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(C) se nenhuma afirmativa estiver correta.
(D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas

5. (FGV - 2016 - PREFEITURA DE PAULÍNIA - SP - MÉ-
DICO PLANTONISTA - PEDIATRA)

As afirmativas a seguir enumeram alguns argumentos 
para explicar por que “a economia brasileira travou”. A 
respeito desses argumentos, assinale V para a afirmativa 
verdadeira e F para a falsa.

( ) A operação Lava Jato colocou em xeque o modo 
como operava o capitalismo brasileiro ao revelar as rela-
ções pouco transparentes entre o Estado e certos segmen-
tos empresariais.

( ) A criminalização inédita de executivos de grandes 
empresas abalou a cadeia produtiva da engenharia nacio-
nal, com a paralisia ou suspensão de grandes empreendi-
mentos.

( ) A instabilidade política e os desequilíbrios das con-
tas públicas desestimularam os investimentos produtivos, 
provocando uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) de, 
aproximadamente, 4%.

As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, F e F.
(B) V, F e V.
(C) F, V e V.
(D) V, V e F.
(E) V, V e V.

6. (FGV - 2019 - PREFEITURA DE SALVADOR - BA - 
PROFESSOR - HISTÓRIA)

Observe o mapa a seguir.

O mapa mostra os principais países europeus destino 
de chegada dos sírios, que migram para fugir da violência 
das guerras.

A respeito desses fluxos migratórios, analise as afirma-
tivas a seguir.

I. A globalização do comércio e da informação não re-
sultou na superação das fronteiras políticas.

II. Os sírios recebem o estatuto de imigrante legal e 
não de refugiado, para acelerar sua integração nos países 
de chegada.

III. A União Europeia foi capaz de estabelecer um con-
senso na forma de lidar com essa crise humanitária.

Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

7. (FGV - 2019 - PREFEITURA DE SALVADOR - BA - 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO)

Relacione os marcadores econômicos às suas respec-
tivas definições.

1. Taxa de câmbio
2. Taxa SELIC
3. Risco de crédito
4. Índice IPCA
( ) Referência padrão para medir a inflação de produ-

tos e serviços relativos ao consumo pessoal das famílias.
( ) Taxa de juros básicos que indexa os empréstimos 

em dinheiro feitos pelo governo aos bancos.
( ) Medida de confiança dos investidores internacio-

nais na economia de um determinado país.
( ) Valor pelo qual a moeda nacional é trocada por mo-

edas estrangeiras, em geral pelo dólar.
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Assinale a opção que apresenta a relação correta, se-
gundo a ordem apresentada.

(A) 1, 3, 2 e 4.
(B) 1, 4, 2 e 3.
(C) 4, 2, 3 e 1.
(D) 2, 4, 3 e 1
(E) 4, 3, 2 e 1.

8. (FGV - 2019 - PREFEITURA DE SALVADOR - BA - 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO)

A respeito da iniciativa chinesa conhecida como “Um 
Cinturão e Uma Rota” (One Belt One Road – Obor), são 
corretas as afirmativas a seguir, à exceção de uma. Assi-
nale-a.

(A) Pode reconfigurar o comércio global e revolucionar 
as dinâmicas geopolíticas da Ásia e de seu entorno.
(B) Inspira-se na histórica Rota da Seda, à qual acres-
centou uma rota marítima para os países do Oceano 
Índico.
(C) Anuncia a abertura da China para uma economia 
de mercado, passando a ser o primeiro país socialista 
com livre iniciativa.
(D) Possui um eixo terrestre, da China até a Escandiná-
via, e um marítimo, do Sul da China ao Mediterrâneo.
(E) Inclui países da Ásia, África e Europa, englobando 
boa parte do PIB mundial e da população do planeta.

9.(FGV - 2019 - PREFEITURA DE SALVADOR - BA - 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO)

Nessa ação performática, os artistas incentivam um 
debate sobre a sociedade brasileira e

(A) promovem o etnocentrismo.
(B) refletem sobre a discriminação racial.
(C) reforçam a estratificação social.
(D) protestam contra a exclusão linguística.
(E) exaltam a pátria latina.

10.(FGV - 2019 - PREFEITURA DE SALVADOR - BA - 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO)

A campanha publicitária da ONG alemã Bund – Ami-
gosda Terra

(A) alerta para a necessidade de zelar pelas condições 
de conservação dos veículos circulantes.
(B) critica o uso de carros individuais como principal 
meio de transporte nas grandes cidades.
(C) demonstra a ineficácia de iniciativas pessoais de 
preservação do meio-ambiente.
(D) denuncia a ação poluente dos carros e o impacto 
da emissão de gás carbônico para o planeta.
(E) estimula as pesquisas em busca de novas tecnolo-
gias em substituição aos motores a combustão.

11.(FGV - 2019 - PREFEITURA DE SALVADOR - BA - 
ANALISTA - ENGENHARIA CIVIL)

A partir da categoria “desvalidos”, de J. Friedmann e L. 
Sandercock, as formas de pobreza podem ser diferencia-
das em: despossessão psicológica, que diz respeito a um 
sentimento de autodesvalorização das populações pobres 
em relação às ricas; despossessão social, que se manifesta 
pela impossibilidade de parcela da população ter acesso 
aos mecanismos de êxito social; despossessão política, 
que está relacionada à incapacidade de certos grupos so-
ciais de participar efetivamente da vida pública ou de ter 
acesso a mecanismos de interferência e ação política.

Assinale a opção que indica corretamente a caracteri-
zação multidimensional da pobreza apresentada no texto.

(A) Fenômeno de atraso relacionado ao baixo nível de 
renda e consumo.
(B) Forma de subdesenvolvimento moral associada à 
escassez de rendimentos.
(C) Carência de bens e recursos materiais necessários 
para a sobrevivência.
(D) Condição de vulnerabilidade socioeconômica, polí-
tica e de baix  autoestima.
(E) Forma de desigualdade na distribuição de renda e 
dos serviços essenciais.
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1.(FGV - MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (PREF 
ANGRA)/2019)  

Leia o trecho a seguir.
 Ética é o estudo dos princípios que orientam e disci-

plinam o comportamento humano, refletindo a respeito 
às normas e aos valores vigentes em nossa sociedade e no 
serviço público.

 Assinale a afirmativa que não está de acordo com o 
texto acima.

(A) Ética é o conjunto de regras a respeito dos valores 
morais de uma sociedade.
(B) Os princípios éticos devem ser aplicados para gerar 
o bem de todos.
(C) A conduta ética obriga a escolher entre o honesto 
e o desonesto.
(D) Os princípios éticos nos liberam para agir segundo 
os nossos interesses.
(E)A ética diz respeito aos valores que indicam o que é 
um bem coletivo.

2.(FGV - ANALISTA LEGISLATIVO MUNICIPAL (CM 
SALVADOR)/LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS/
COMPRAS, PATRIMÔNIO E MATERIAIS/2018)  

Código de valores que norteiam a conduta de um in-
divíduo, bem como suas decisões e escolhas, fazendo com 
que esse indivíduo seja capaz de julgar o que é certo ou 
errado. 

Trata-se da definição de:
(A) altruísmo;
(B) egoísmo;
(C) consenso;
(D) participação;
(E) moralidade.

3.(FGV - ASSISTENTE DE SANEAMENTO E GESTÃO 
(COMPESA)/ASSISTENTE DE GESTÃO E SERVIÇOS CO-
MERCIAIS/2018)  

Relacione os conceitos fundamentais da ética com 
suas respectivas definições.

1. Moralidade
2. Subsidiaridade
3. Eticidade

( ) Conjunto de valores institucionais, onde há identi-
dade da vontade universal e particular e uma coincidência 
entre deveres e direitos.

( ) Princípio que se volta ao respeito às relações entre 
os níveis de concentração de poder e os interesses sociais 
a serem satisfeitos.

( ) Código de valores capaz de guiar a conduta do ho-
mem e suas respectivas escolhas e decisões.

Assinale a opção que mostra a relação correta, segun-
do a ordem apresentada.

(A)  1, 2 e 3
(B) 1, 3 e 2
(C) 2, 1 e 3
(D)  3, 1 e 2
(E) 3, 2 e 1

4.(FGV - TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (PREF SALVA-
DOR)/OPERACIONAL/2017)  

As afirmativas a seguir apresentam alguns deveres do 
cidadão, à exceção de uma. Assinale-a.

(A) Respeitar os direitos sociais de outras pessoas.
(B) Cumprir as leis.
(C) Colaborar com as autoridades.
(D) Impedir a livre manifestação do pensamento.
(E) Proteger a natureza.

5.(FGV - TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (SME CUIABÁ)/
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR/2015 (E MAIS 6 CONCUR-
SOS)  

Segundo os princípios éticos e da cidadania, assinale a 
afirmativa correta.

(A) O servidor público deve proceder de forma diligen-
te no exercício de sua função.
(B) O servidor público pode ausentar-se do serviço du-
rante o expediente, sem prévia autorização.
(C) O servidor público pode recusar fé a documentos 
públicos.
(D) O servidor público pode opor resistência injustifi-
cada ao andamento de um documento.
(E) O servidor público pode coagir os subordinados no 
sentido de filiarem-se a um partido político.

6.(FGV - TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALIZADO (DPE 
RJ)/SERVIÇO SOCIAL/2014)  

Um dos grandes problemas enfrentados pela socieda-
de brasileira são as barreiras interpostas ao pleno exercí-
cio dos direitos de cidadania, particularmente pelos gru-
pos mais pobres da população. A concepção moderna de 
cidadania prevê a garantia e o usufruto pleno dos direitos

(A) sociais, humanos e políticos.
(B) civis, políticos e humanos.
(C) jurídicos, da pessoa e sociais.
(D) civis, políticos e sociais.
(E)  jurídicos, políticos e da pessoa.
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7.(FGV - ASSISTENTE SOCIAL (OSASCO)/2014)  
A garantia dos direitos de cidadania no Brasil ainda 

não são plenamente usufruídos por todos os brasileiros 
mesmo com os avanços sociais e políticos estabelecidos 
pela Constituição de 1988 e legislações específicas em vi-
gor. Um dos grandes entraves à consolidação da cidadania 
brasileira é:

(A) a persistência dos níveis de pobreza, que permane-
cem os mesmos desde a década de 1990;
(B) a expressiva desigualdade social, que se expressa 
no acesso à também desigual arena política decisória;
(C) o vigor da sociedade civil aliado à subordinação do 
poder Executivo ao poder Legislativo;
(D) a instabilidade dos mecanismos que mantêm a de-
mocracia formal funcionando;
(E) a existência de partidos fortes que não encami-
nham as demandas políticas da população

8.(FGV - TÉCNICO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GES-
TÃO GOVERNAMENTAL (SEPOG RO)/2017)  

Sobre conduta do servidor público, assinale a afirma-
tiva correta.

(A) É vedado o uso do cargo ou função, amizades, tem-
po, posição e influência, para obter qualquer favoreci-
mento, para si ou para outrem.
(B)  É permitido pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou 
receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, 
prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer 
espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o 
cumprimento da sua missão ou para influenciar outro 
servidor para o mesmo fim.
(C) É possível alterar o teor de um documento que 
deve ser encaminhado para providências, desde que o 
objetivo seja acelerar o trâmite do processo.
(D) É permitido desviar servidor público para atendi-
mento de interesses particulares.
(E) É permitido retirar da repartição pública, sem estar 
legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou 
bem pertencente ao patrimônio público.

9.(FGV - TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (PREF SALVA-
DOR)/ATENDIMENTO/2017 ) 

Acerca da ética no serviço público, analise as afirmati-
vas a seguir. 

I. A dignidade, o decoro e a consciência dos princípios 
morais devem nortear o servidor público, seja no exercício 
do cargo ou função seja fora dele. 

II. O servidor público não terá que decidir somente en-
tre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, mas principalmen-
te entre o honesto e o desonesto.

III. A função pública deve ser tida como exercício pro-
fissional e, assim, os fatos e atos verificados em sua vida 
privada não poderão acrescer ou diminuir o seu conceito 
na vida funcional.

 Está correto o que se afirma em:
(A)  I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) II e III, apenas.

10.(FGV - TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (PREF SALVA-
DOR)/ATENDIMENTO/2017 ) 

A respeito dos deveres fundamentais do servidor pú-
blico, analise as afirmativas a seguir.

I. Deve desempenhar, a tempo, as atribuições do car-
go, função ou emprego público de que seja titular.

II. Deve tratar cuidadosamente os usuários dos servi-
ços, aperfeiçoando o processo de comunicação e de con-
tato com o público.

III. Deve ser cortês e ter disponibilidade e atenção para 
com todos os usuários do serviço público, sem qualquer 
espécie de preconceito, abstendo-se, dessa forma, de cau-
sar-lhes dano moral.

 
Está correto o que se afirma em:
(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

11.(FGV - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (FBN)/”-
SEM ÁREA”/2013)  

Com relação aos deveres definidos para os servidores 
públicos, em consonância com o Decreto n. 1.171/94, as-
sinale a alternativa correta.

(A) Subordinar suas atribuições ao crescimento no car-
go, visando a valorização pessoal.
(B) Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, 
função ou emprego público de que seja titular.
(C) Organizar seu trabalho segundo princípios políticos 
adaptáveis à prestação dos serviços externos.
(D) Ter consciência de que sua atividade é regida por 
princípios soberanos à lei, adequados à prestação dos 
serviços externos.

12.(FGV - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (FBN)/”-
SEM ÁREA”/2013)  

“Os princípios morais são primados maiores que de-
vem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo 
ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vo-
cação do próprio poder estatal.”

Alguns princípios éticos, que estruturam o desempe-
nho da função pública, estão relacionados nos itens a se-
guir.

I. Dignidade, decoro e zelo.
II. Cortesia, eficácia e consciência.
III. Eficiência, equidade e legitimidade.
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Assinale:
(A) se somente o item I estiver correto.
(B) se somente o item II estiver correto.
(C) se somente o item III estiver correto.
(D) se somente os itens II e III estiverem corretos.

13.(FGV - AUXILIAR DE DOCUMENTAÇÃO II 
(FBN)/2013 (E MAIS 4 CONCURSOS)  

Do ponto de vista deontológico, leia com atenção o 
fragmento a seguir.

 “Toda _____ injustificada do servidor de seu local de 
_____ é fator de desmoralização do serviço público, o que 
quase sempre conduz à _____ nas relações humanas”.

 Assinale a alternativa cujos termos completam corre-
tamente as lacunas do fragmento acima.

(A)  Frequência, atividade, harmonia.
(B) Ausência, trabalho, desordem.
(C) Saída, trabalho, melhoria
(D) Chegada, descanso, desordem

14.(FGV - AUXILIAR DE DOCUMENTAÇÃO II 
(FBN)/2013 (E MAIS 4 CONCURSOS)  

No exercício da função pública, segundo o Código de 
Ética do Servidor Público Federal, é vedado ao servidor pú-
blico

(A) liberar a prestação de contas, condição essencial 
da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade 
a seu cargo.
(B) denunciar pressões de superiores hierárquicos in-
teressados em obter vantagens indevidas em decor-
rência de ações ilegais ou aéticas.
(C) ser frequente ao serviço, mesmo adoentado, para 
que não provoque danos ao trabalho ordenado, o que 
se reflete em todo o sistema.
(D) ser conivente, em razão do seu espírito de solida-
riedade, com infrações aos preceitos deontológicos.

15.(FGV - AGENTE ADMINISTRATIVO (SUDE-
NE)/2013)  

As alternativas a seguir, com base no Decreto n. 
1.171/94 – Código de Ética Profissional do Servidor Públi-
co do Poder Executivo Federal, apresentam ações que são 
vedadas ao servidor público, à exceção de uma. Assinale-a.

(A) Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços.
(B)  Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessi-
te do atendimento em serviços públicos.
(C) Desviar servidor público para atendimento de inte-
resses particulares.
(D) Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele, 
habitualmente.
(E) Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva 
encaminhar para providências.

16.(FGV - ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
(SUDENE)/ÁREA 1/2013 (E MAIS 23 CONCURSOS)  

Segundo o Decreto n. 1.171/94 - Código de Ética Pro-
fissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Fede-
ral -, analise as afirmativas a seguir.

I. É dever fundamental do servidor público desempe-
nhar a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego 
público de que seja titular.

II. É dever fundamental do servidor públicos tratar cui-
dadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o 
processo de comunicação e contato com o público. 

III. É dever fundamental do servidor público dificultar 
a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de 
direito.

 
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E)  se somente as afirmativas II e III estiverem corre-
tas.

17.(FGV - ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
(SUDENE)/ÁREA 1/2013 (E MAIS 23 CONCURSOS)  

O Decreto n. 1.171/94, que aprova o Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, estabelece deveres e vedações imponíveis aos servi-
dores desta esfera, e versa sobre as Comissões de Ética.

Segundo o diploma acima, analise as afirmativas a se-
guir sobre os procedimentos vedados ao servidor público.

I. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao 
seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do 
seu mister;

II. Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva 
encaminhar para providências;

III. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessi-
te do atendimento em serviços públicos;

IV. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente 
autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencen-
te ao patrimônio público;

V. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no 
âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de 
parentes, de amigos ou de terceiros.

Assinale:
(A) se somente as afirmativas I, II e III estiverem cor-
retas.
(B) se somente as afirmativas I, III e V estiverem cor-
retas.
(C) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem cor-
retas.
(D) se somente as afirmativas II, IV e V estiverem cor-
retas.
(E)  se todas as afirmativas estiverem corretas.
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DIREITOS HUMANOS

1.(FGV - OAB UNIFICADO - NACIONAL/EXAME 
ANUAL 3/2013/XII EXAME ) 

O processo histórico de afirmação dos direitos huma-
nos foi inscrito em importantes documentos, tais como a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão 
de 1789 ou mesmo a Constituição Mexicana de 1917. Des-
se processo é possível inferir que os Direitos Humanos são 
constituídos por, ao menos, duas dimensões interdepen-
dentes e indivisíveis.

São elas:
(A) Direitos Naturais e Direitos Positivos.
(B)  Direitos Civis e Direitos Políticos.
(C) Direitos Civis e Políticos e Direitos Econômicos e 

Sociais.
(D) Direito Público e Direito Privado

2.(FGV - OAB UNIFICADO - NACIONAL/EXAME 
ANUAL 2/2013/XI EXAME ) 

“Ninguém poderá ser detido, preso ou despojado dos 
seus bens, costumes e liberdades, senão em virtude de jul-
gamento de seus pares, segundo as leis do país.”

O texto transcrito é um trecho da Magna Carta, pro-
clamada na Inglaterra, no ano de 1215. Esse importante 
documento é apontado como um marco na afirmação his-
tórica dos direitos humanos, dentre outras razões, porque

(A) consolida os direitos civis e políticos e os econômi-
cos e sociais.
(B) é origem daquilo que na modernidade ficou conhe-
cido como devido processo legal.
(C) representa um marco jurídico político que estabe-
leceu uma nova ordem social na Inglaterra, tendo sido 
respeitada por todos os governos seguintes.
(D) institui e oficializa o direito ao habeas corpu

3.(FGV - TÉCNICO SUPERIOR JURÍDICO (DPE 
RJ)/2019)  

Após a II Guerra Mundial, foi criada a Organização das 
Nações Unidas, e uma de suas primeiras atividades foi 
aprovar uma Declaração de Direitos Humanos que vincu-
lasse o conceito e a ideia desses direitos a valores funda-
mentais afirmados na modernidade.

Isso fica expresso no próprio preâmbulo da Declaração 
de 1948 ao afirmar que:

(A) os direitos humanitários limitam os efeitos de con-
flitos armados para proteger pessoas que não partici-
pam ou que deixaram de participar das hostilidades da 
guerra;
(B)  o reconhecimento da dignidade inerente a todos 
os membros da família humana e de seus direitos 
iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da 
justiça e da paz no mundo;
(C) os direitos humanos devem ser reconhecidos e ex-
pressos pelo lema “o amor por princípio, a ordem por 
base e o progresso por fim”;
(D) os estados nacionais somente poderão viver em 
paz e apreço mútuo de seus cidadãos na medida em 
que respeitem os princípios de liberdade, igualdade e 
fraternidade;
(E) a soberania é o valor maior a ser protegido nas re-
lações internacionais, pois é ela que permite a verda-
deira autodeterminação de povos livres.

4.(FGV - AGENTE PENITENCIÁRIO (SEAP MA)/2013)  
Com relação à Declaração Universal dos Direitos Hu-

manos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas, em 1948, analise as afirmativas a seguir.

 
I. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamen-

to ou castigo cruel, desumano ou degradante, salvo quan-
do suspeito de ter cometido crime hediondo.

 II. Toda pessoa tem direito, sem qualquer distinção, a 
igual proteção da lei, exceto quando suspeito de envolvi-
mento em atos lesivos à ordem pública.

 III. Toda pessoa acusada de ato delituoso tem o direito 
de ser presumida inocente, até que sua culpabilidade ve-
nha a ser provada de acordo com a lei.

 
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.



DIREITOS HUMANOS

2

5.(FGV - OAB UNIFICADO - NACIONAL/EXAME 
ANUAL 1/2020/XXXI EXAME)  

Recentemente assumiu a presidência da Câmara dos 
Deputados um parlamentar que afirma que o Brasil é um 
país soberano e não deve ter nenhum compromisso com 
os Direitos Humanos na ordem internacional. Afirma que, 
apesar de ter sido internamente ratificado, o Pacto Inter-
nacional dos Direitos Civis e Políticos não se caracteriza 
como norma vigente, e os direitos ali previstos podem ser 
suspensos ou não precisam ser aplicados.

Por ser atuante na área dos Direitos Humanos, você 
foi convidado(a) pela Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara dos Deputados para prestar mais esclarecimentos 
sobre o assunto. Com base no que dispõe o próprio Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos - PIDCP, assinale 
a opção que apresenta o esclarecimento dado à Comissão.

(A) Caso situações excepcionais ameacem a existência 
da nação e sejam proclamadas oficialmente, os Esta-
dos partes podem adotar, na estrita medida exigida 
pela situação, medidas que suspendam as obrigações 
decorrentes do PIDCP, desde que tais medidas não 
acarretem discriminação por motivo de raça, cor, sexo, 
língua, religião ou origem social.
(B) É admissível a suspensão das obrigações decorren-
tes do PIDCP quando houver, no âmbito do Estado- 
parte, um ato formal do Poder Legislativo e do Poder 
Executivo declarando o efeito suspensivo, desde que 
tal ato declare um prazo para essa suspensão, que, em 
nenhuma hipótese, pode exceder o período de 2 anos.
(C) Em nenhuma hipótese ou situação os Estados- par-
tes do PIDCP podem adotar medidas que suspendam 
as obrigações decorrentes do Pacto, uma vez que, rati-
ficado o Pacto, todos os seus direitos vigoram de forma 
efetiva, não sendo admitida nenhuma possibilidade de 
suspensão ou exceção.
(D)  Mesmo ratificado, o Pacto Internacional dos Di-
reitos Civis e Políticos e os direitos nele contidos não 
podem ser caracterizados como normas vigentes, uma 
vez que se trata de direitos em sentido fraco, de for-
ma que apenas os direitos fundamentais, previstos na 
Constituição, são direitos em sentido forte.

6.(FGV - OAB UNIFICADO - NACIONAL/EXAME 
ANUAL 1/2019/XXVIII EXAME)  

O padrasto de Ana Maria, rotineiramente, abre sua 
correspondência física e entra em sua conta de e-mail sem 
autorização, ainda que a jovem seja maior de idade. Can-
sada dessa ingerência arbitrária e sem o amparo de sua 
própria mãe, a jovem busca apoio na organização de direi-
tos humanos em que você atua.

Com base no Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos (PIDCP), assinale a opção que indica o esclare-
cimento correto que você, como advogado(a), prestou a 
Ana Maria.

(A) O Pacto prevê a prevalência do poder familiar nas 
relações familiares e, como a conduta do padrasto tem 
a concordância da mãe de Ana Maria, ainda que seja 
incoveniente, essa conduta não pode ser considerada 
uma violação de direitos.
(B) O Pacto assegura o direito à privacidade nas rela-
ções em gerais, mas nas relações especificamente fa-
miliares admite ingerências arbitrárias se forem volta-
das para a proteção e o cuidado.
(C) O Pacto dispõe que ninguém poderá ser objeto de 
ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, 
em sua família, em seu domicílio ou em sua corres-
pondência.
(D) O Pacto é omisso em relação à prática de ingerên-
cias arbitrárias na vida privada e na família, tratando 
apenas da proteção da privacidade na vida pública e 
em face da conduta do Estado.

7.(FGV - OAB UNIFICADO - NACIONAL/EXAME 
ANUAL 3/2014/XV EXAME)  

Em atos de violência que provocam grande comoção 
social, é comum que setores da mídia, parte da opinião 
pública e algumas personalidades políticas reclamem por 
mudanças na ordem jurídica, a fim de que seja implantada 
a pena de morte como sanção penal.

Em relação à pena de morte, segundo o Protocolo Adi-
cional ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos, devidamente 
ratificado pelo Brasil, assinale a afirmativa correta.

(A) É permitida apenas nos casos mais graves de extre-
ma violência contra a pessoa, desde que respeitado o 
devido processo legal.
(B) É proibida em qualquer hipótese, pois o direito à 
vida é inerente à pessoa humana e tal direito deve ser 
respeitado e protegido pela lei.
(C) É permitida apenas para os países que já haviam 
adotado a pena de morte antes de ratificarem o Proto-
colo, desde que reservada para os crimes mais graves 
e que a sentença tenha sido proferida pelo Tribunal 
competente.



DIREITOS HUMANOS

3

(D) É proibida de forma geral, admitindo, como exce-
ção, apenas para o caso de infração penal grave de na-
tureza militar e cometida em tempo de guerra, desde 
que o Estado Parte tenha formulado tal reserva no ato 
da ratificação do Protocolo.

8.(FGV - DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO/2021/XXVII)  

“Há dias neste 2021 em que Simone Souza Bernardes, 
de 49 anos, deixa de comer para alimentar os filhos pe-
quenos. Tem quinze. Mora com nove. Já estava enquadra-
da na linha de extrema pobreza antes da pandemia. Mas 
vive agora o medo maior: o de que um de seus filhos ou 
ela própria morra de fome. Quando come, é uma vez por 
dia.” (https://oglobo.globo.com/economia/sem-auxilio-e-
mergencial-nova-pobreza-aqui-pandemia-que-gente-vive-
-a-da-fome-1-24891545)

Tendo por base o Comentário Geral nº 12 do Comitê 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, sobre o di-
reito humano à alimentação adequada; bem como o aten-
dimento da alimentação escolar, é correto afirmar que:

(A) dentre os três tipos de obrigações dos Estados 
Partes na garantia do direito humano à alimentação 
adequada, a obrigação de “proteger” significa o com-
promisso de o Estado envolver-se proativamente em 
atividades destinadas a fortalecer o acesso de pessoas 
a recursos e meios, e a sua utilização, de forma a ga-
rantir o seu modo de vida, inclusive a sua segurança 
alimentar e a utilização desses recursos e meios por 
estas pessoas;
(B) considerando que o direito à alimentação ade-
quada é de caráter progressivo, podem os Estados e 
Municípios, em vista dos recursos orçamentários dis-
poníveis, limitar o fornecimento da alimentação esco-
lar apenas aos alunos da educação básica com maior 
vulnerabilidade, tais como os inseridos no CadÚnico;
(C) apesar de os programas suplementares de alimen-
tação escolar terem por objetivo contribuir para a 
aprendizagem e o rendimento escolar, as despesas daí 
advindas não são consideradas como de manutenção 
e desenvolvimento do ensino;
(D)  se o Estado brasileiro demonstrar concretamente 
a limitação de recursos, restará afastada a sua respon-
sabilidade internacional por não assegurar a disponi-
bilidade e a acessibilidade aos alimentos necessários à 
proteção contra a fome;
(E)  o direito à alimentação adequada é considerado 
satisfeito quando um pacote mínimo de calorias, pro-
teínas e outros nutrientes específicos é fornecido à 
pessoa.

9.(FGV - TÉCNICO SUPERIOR JURÍDICO (DPE 
RJ)/2019)  

O Art. 2º do Pacto Internacional dos Direitos Econô-
micos e Sociais afirma: “Cada Estado Parte do presente 
Pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço 
próprio como pela assistência e cooperação internacio-
nais, principalmente nos planos econômico e técnico, até 
o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a asse-
gurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, 
o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente 
Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas le-
gislativas”.

A ideia de realização progressiva dos direitos sociais 
contém na sua base, no que se refere à responsabilidade 
do Estado pelos direitos humanos, o princípio:

(A) do devido processo legal;
(B) da presunção de inocência;
(C) da reserva do possível;
(D) da irretroatividade das leis;
(E) da vedação ao retrocesso.

10.(FGV - OAB UNIFICADO - NACIONAL/EXAME 
ANUAL 2/2016/XX EXAME)  

Você, advogado, foi contratado por um grupo de orga-
nizações de defesa dos Direitos Humanos para emitir um 
parecer jurídico quanto à viabilidade técnica da seguinte 
proposta: tendo em vista que em 2013 entrou em vigor 
o Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), as organizações 
pretendem criar um programa conjunto que envie comu-
nicações individuais ao comitê do PIDESC no caso de jo-
vens que tentaram por todos os meios, mas não conse-
guiram matrícula em escolas de ensino médio com ensino 
técnico ou profissionalizante. Dessa forma o Comitê ao re-
ceber a comunicação, sendo esta admissível, poderá fazer 
recomendações ao Estado-parte que deverá implantá-las 
em seis meses.

 
Assinale a opção que caracteriza o parecer mais ade-

quado para o caso.
(A) O PIDESC faz uma previsão genérica de garantia da 
educação e prevê expressamente o ensino fundamen-
tal, mas não faz qualquer menção ao ensino técnico e 
profissional como sendo um direito que deve ser asse-
gurado pelos estados-partes. Por isso o Programa não 
pode ser implementado.
(B) O Programa proposto não pode ser implementado 
pois de acordo com o Protocolo ao PIDESC apenas o 
indivíduo que for a vítima pode submeter diretamen-
te a comunicação. Em nenhuma hipótese o autor da 
comunicação pode ser alguém que não seja a vítima .
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