
 

 

 
 

Todas as crianças devem ser amparadas por direitos fundamentais, destinados a garantir sua 
proteção e seu pleno desenvolvimento como indivíduos. 

Os princípios que são a base dos direitos das crianças foram definidos na Declaração 
Universal dos Direitos das Crianças, aprovada pelas Nações Unidas no ano de 1959.  

Em cada questão da atividade, você conhecerá um princípio que deve ser observado, seguido 
e garantido.  
 

1.   

"PRINCÍPIO 1 – A criança gozará todos os direitos enunciados nesta Declaração. Todas as 
crianças, absolutamente sem qualquer exceção, serão credoras destes direitos, sem distinção ou 
discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, quer sua ou de sua 
família." 

 

O princípio 1 assegura que  

a) Cada criança receberá um benefício de acordo com sua raça, cor, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, quer seja 
sua ou de sua família. 

b) Nem todos os princípios e direitos determinados pelas Nações Unidas precisam ser assegurados 
a todas as crianças. Existem exceções que são analisadas, por exemplo, motivo de raça, cor, 
origem social, riqueza ou condição de sua família. 

c) De acordo com esse conjunto de direitos, a criança não poderá desfrutar de todos os direitos 
desta declaração, por motivo de raça, religião, nacionalidade, idioma, opiniões políticas ou por 
razão de qualquer outra natureza que seja inerente à própria criança ou à sua família. 

d) Todas as crianças devem receber assistência e garantia dos direitos determinados pelas Nações 
Unidas, com base na Declaração Universal dos Direitos da Criança, que determina que isso deva 
acontecer independentemente de qualquer tipo de discriminação. 

 

 

 



 

2.   

"PRINCÍPIO 2 – A criança gozará proteção social e ser-lhe-ão proporcionadas 
oportunidades e facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facilitar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal e em condições de liberdade e 
dignidade. Na instituição das leis visando este objetivo levar-se-ão em conta sobretudo, os 
melhores interesses da criança." 

 

A única alternativa correta que explica esse princípio é:   

a) Neste princípio, é assegurada à criança apenas proteção social, garantindo serviços que cuidem 
exclusivamente do seu desenvolvimento físico. Oportunidades e facilidades que promovam o 
desenvolvimento mental e moral não são direitos assegurados. 

b) Este princípio estabelece que as oportunidades e facilidades (serviços) prestadas à criança não 
devem ser determinadas por leis e oferecidas em condições que possibilitem liberdade e 
ambiente digno para as crianças. 

c) De acordo com este princípio, a criança deve ser mantida segura e ter acesso a oportunidades e 
serviços que possam ajudá-la em seu processo de desenvolvimento como ser humano. 

d) O Segundo princípio garante que apenas crianças indígenas devem receber as mesmas 
oportunidades e facilidades de serviços que promovam o seu desenvolvimento integral. 

 

3.   

"PRINCÍPIO 3º – Desde o nascimento, toda criança terá direito a um nome e a uma 
nacionalidade." 

 

A palavra destacada no texto apresenta um encontro vocálico classificado como ditongo. 

Indique a única alternativa em que todas as palavras apresentam um encontro vocálico 
classificado como ditongo.   

 

a) criança – nacionalidade – direito 

b) princípio – saúde – cuidado 

c) seu – lei – princípio  

d) lei – direito – social 

 

4.   

"PRINCÍPIO 4 – A criança gozará os benefícios da previdência social. Terá direito a crescer 
e criar-se com saúde."  

 

As duas palavras destacadas no texto pertencem à classe gramatical dos verbos e estão 
flexionadas no tempo futuro. 

Indique a única alternativa em que esses dois verbos aparecem flexionados no tempo 
presente e podem substituir os verbos destacados nas frases, fazendo-se a concordância correta. 

 

a) GOZAM – TERÃO 

b) GOZARAM – TÊM 

c) GOZAS – TENS 

d) GOZA – TEM  

 



5.   

"PRINCÍPIO 5 – Às crianças incapacitadas física, mental ou socialmente serão 
proporcionados o tratamento, a educação e os cuidados especiais exigidos pela sua condição 
peculiar." 

 

Na palavra CRIANÇA, as letras em destaques formam, respectivamente,   

a) dígrafo consonantal e encontro vocálico. 

b) encontro consonantal e dígrafo vocálico.  

c) encontro consonantal e encontro vocálico. 

d) dígrafo consonantal e dígrafo vocálico. 

 

6.   

"PRINCÍPIO 6 – Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a 
criança precisa de amor e compreensão."  

 

Quanto ao número de letras, fonemas, vogais e consoantes da palavra HARMONIOSO, é 
correto afirmar que ela apresenta, respectivamente, 

a) 10 letras, 10 fonemas, 5 vogais e 5 consoantes. 

b) 10 letras, 9 fonemas, 5 vogais e 4 consoantes. 

c) 10 letras, 9 fonemas, 5 vogais e 5 consoantes. 

d) 10 letras, 10 fonemas, 5 vogais e 4 consoantes. 

 

7.   

"PRINCÍPIO 7 – A criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória 
pelo menos no grau primário." 

 

Este princípio aborda a garantia do direito à educação gratuita das crianças e o direito ao 
lazer infantil. O interesse da criança em aprender deve ser superior e direcionador daqueles que 
têm a responsabilidade de educá-los. 

No que diz respeito ao estudo das classes gramaticais, a opção correta quanto à classificação 
dos termos destacados, respectivamente, no trecho acima é 

a) locução adjetiva e locução verbal. 

b) locução adjetiva e locução adjetiva. 

c) locução verbal e locução adjetiva. 

d) locução verbal e locução verbal. 

 

8.   

"PRINCÍPIO 8 – A criança figurará, em quaisquer circunstâncias, entre os primeiros a receber 
proteção e socorro." 

 

A respeito da classificação das palavras quanto ao número de sílabas, as que se encontram 
destacadas no princípio 8 são, respectivamente,  

a) polissílaba – monossílaba – polissílaba – trissílaba. 

b) dissílaba – polissílaba – monossílaba – trissílaba. 

c) trissílaba – monossílaba – polissílaba – polissílaba. 

d) trissílaba – polissílaba – monossílaba – trissílaba. 



 

9.   

"PRINCÍPIO 9 – A criança gozará de proteção contra quaisquer formas de negligência, crueldade 
e exploração. Não será jamais objeto de tráfico, sob qualquer forma. 

Não será permitido à criança empregar-se antes da idade mínima conveniente; de nenhuma 
forma será levada a ou ser-lhe-á permitido empenhar-se em qualquer ocupação ou emprego que lhe 
prejudique a saúde ou a educação ou que interfira em seu desenvolvimento físico, mental ou moral." 

 

De acordo com a classificação quanto à tonicidade, assinale a opção em que todas as palavras 
são paroxítonas.  

a) educação – negligência – tráfico 

b) emprego – qualquer – contra 

c) crueldade – saúde – desenvolvimento 

d) idade – físico – conveniente 

 

10.   

"PRINCÍPIO 10 – A criança gozará de proteção contra atos que possam suscitar discriminação 
racial, religiosa ou de qualquer outra natureza. Criar-se-á num ambiente de compreensão, de 
tolerância, de amizade entre os povos, de paz e de fraternidade universal e em plena consciência que 
seu esforço e aptidão devem ser postos a serviço de seus semelhantes." 

 

Indique a única alternativa em que todas as palavras são classificadas como substantivos.  

a) criança – ambiente – paz 

b) suscitar – esforço – semelhantes 

c) atos – tolerância – seus 

d) ambiente – devem – serviço 

 

 

 

 

 

 


