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SELEÇÃO MESTRADO 2015 - ETAPA PROVA ESCRITA 

INSTRUÇÕES: 
 A resolução dessa prova é individual. 
 O tempo de resolução da prova é de quatro (4) horas. Transcorrido o horário o(a) 

supervisor(a) encerrará a realização do exame e as provas serão recolhidas. 
 Não é possível consulta a qualquer material além do fornecido pelos avaliadores. 
 Não é permitido o uso de corretivo ou qualquer outro tipo de apagador. Rasuras deverão 

ser colocadas entre parênteses e riscadas com um traço. 
 Durante a prova, não será permitido o uso de aparelho celular e quaisquer outros 

aparelhos eletrônicos. 
 Não identifique a folha de resposta. Qualquer tentativa de identificação do(a) 

candidato(a) nas folhas de resposta implicará em sua imediata desclassificação. 
 Utilize caneta azul ou preta. A resolução da prova à lápis não será considerada. 
 Leia com atenção o comando da questão antes de responder. 
 Cada questão deve ser respondida em folha(s) separada(s), devendo ser identificada a 

questão no canto esquerdo da primeira linha da folha de resposta. Exemplo: Questão 1. 
 Pontuação das questões: as questões 1 e 2 equivalem a três pontos e meio (3,5) e a 

questão 3 equivale a três pontos (3,0). 
 Ao final da prova, o(a) candidato(a) deve devolver todo material que lhe foi entregue. 

 
 

QUESTÃO 1 
 
Ronald Dworkin, em obra indicada no edital, afirma que existem dois conceitos interpretativos, 

ou formas, da liberdade, e que podem ser resumidos, aqui, à liberdade positiva e à liberdade 

negativa. Explique a distinção feita por Dworkin e sua finalidade. Depois, apresente, 

fundamentadamente, suas considerações (do candidato, ou da candidata) a respeito. 

QUESTÃO 2  
 
Segundo Isaiah Berlin, para a proteção jurídica e política integral do indivíduo, devem-se 

estabelecer as “fronteiras da liberdade que ninguém está autorizado a cruzar (...). Podem-se 

dar nomes ou naturezas às normas que determinam essas fronteiras: podem chamar-se 

direitos naturais, Palavra divina, Lei natural, as exigências que trazem consigo a utilidade, ou 

as que trazem consigo ‘os interesses permanentes do homem’ ” (apud Martín Agudelo 

Ramírez, El problema de la fundamentación filosófica del los derechos humanos. Bases 

ontológicas. Tese de Doutorado. Universidade de Salamanca. Diretor: Mariano Álvarez Gómez. 

Salamanca, 2010. pp. 346-347)   

Explique a fundamentação ética dos direitos humanos consoante a teoria de Tomás de Aquino, 

destacando 1. o realismo do titular do direito e 2. a universalidade do dever correspondente.  

Em seguida, confronte essa alternativa com o desafio contemporâneo 3. do relativismo moral e 

4. do relativismo cultural. 
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QUESTÃO 3 

Os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos colocam à disposição dos 

indivíduos diferentes mecanismos de acesso. Explique em que constituem os mecanismos 

judiciais em âmbito internacional classificados por Cristina Terezo e como o funcionamento 

deles impõe desafios à interação entre os mecanismos judiciais nacionais para com os 

internacionais, na perspectiva de René Urueña, e entre os mecanismos judiciais internacionais 

colocados à disposição das vítimas de violações de direitos humanos, de acordo com Laurence 

Burgorgue-Larsen e Nicolás Céspedes. 




