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Questão 1 



As crianças com Necessidades 
Educativas Especiais têm os 
mesmos direitos das outras 
crianças? 

A. Sim, todas as crianças têm os mesmos 
direitos. 

B. Não, porque há coisas que não conseguem 
fazer. 
 

C. Não, porque isso não seria justo. 

D. Não, porque já têm outros direitos. 
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Questão 2 



O que deve fazer o Estado se uma 
criança for raptada? 

A. Nada. 

 
B. Deve fazer tudo o que está ao seu alcance 

para a libertar. 

C. Deve fazer telefonemas e tirar fotos do local 
onde desapareceu. 

D. Ir ao lugar oposto onde a criança 
desapareceu. 
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Questão 3 



A quem cabe, em  primeiro lugar, a 
responsabilidade de educar e cuidar dos 
filhos? 

A. À escola. 

 
B. Aos vizinhos. 

C. Aos pais ou seus representantes legais. 
 

D. Aos padrinhos. 
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Questão 4 



A mãe do Ramiro está grávida, ele vai ter 
uma irmã. Na tua opinião, a mãe do 
Romeiro tem direito a acompanhamento e 
cuidados médicos ? 

A. Sim, mas só se estiver a trabalhar. 

B. Não. 

C. Sim, sempre. 
 

D. Sim, se o pai estiver perto. 
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Questão 5 



Os pais do Martim separam-se e ele vai 
viver com a mãe . Achas que pode 
continuar a estar com o seu pai ?  

A. Não, porque agora vai ser diferente. 

B. Sim, porque o Martim é muito decidido. 

C. Sim, tem direito de contactar com o pai. 
 

D. Não. 
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Questão 6 



O Pedro quer colocar uma fotografia da 
Ana num site, na Internet, mas ela não 
quer. Nesta situação qual é o direito da 
Ana que está em causa? 

A. O direito à liberdade de expressão. 

B. O direito à educação. 

C. O direito de usar a Internet com liberdade. 

D. O direito à vida privada. 
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Questão 7 



Quantos artigos contém a Convenção 
sobre os Direitos da Criança? 

A. 54 

B. 24 

C. 34 

D. 64 
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Questão 8 



A criança tem direito a viver num 
ambiente de… 

A. Conflito e confusão. 

B. Segurança e instabilidade financeira. 

C. Com poucas condições para o seu 
desenvolvimento. 
 

D. Afeto, segurança moral e material. 
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Questão 9 



Discriminação é… 

A. Um ato de colocar algo ou alguém de parte, 
injuriar e humilhar. 

B. Um ato praticado por quem é racista. 

C. Uma atitude normal e aceitável na sociedade. 

D. Um ato de compreensão. 
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Questão 10 



Segundo a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, são deveres de um 
cidadão português: 

A. Gastar dinheiro apenas quando é preciso.  

B. Cuidar e preservar o património e o ambiente. 

C. Dar banho e respeitar os animais de estimação. 

D. Viver como cada um quiser. 
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Questão 11 



O que são os Direitos Humanos? 

A. São os direitos de todos os seres humanos. 

B. São direitos políticos. 

C. São iguais aos deveres de cada cidadão. 

D. São aqueles que representam discriminação. 
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Questão 12 



Quando é que se pode começar a 
trabalhar? 

A. A qualquer idade se pode trabalhar. 

B. Quando a pessoa quiser. 

C. Quando os pais o permitirem. 

D. Quando se atingir a idade mínima para 
trabalhar. 
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Questão 13 



A Inês vive numa casa de acolhimento.  
Tem direito a ver os seus pais? 

A. Não, porque o tribunal não o permite. 

B. Sim, porque os pais têm direito a ver os filhos. 

C. Sim, desde que essa visita não a coloque em 
perigo. 
 

D. Não, porque os pais a abandonaram. 
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Questão 14 



Uma família quer adotar a Benedita, que 
tem 9 anos. Achas que ela tem o direito de 
dar a sua opinião sobre isso? 

A. Não, porque quem decide são os adultos. 

B. Não, porque isso não interessa ao tribunal. 

C. Sim, porque ela tem direito a dar a sua opinião 
sobre o que diz respeito à sua própria vida. 
 

D. Sim, é a Benedita quem toma essa decisão. 
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Questão 15 



Todos os seres humanos têm direitos.  
Ter direitos implica ter deveres? 

A. Não. 

B. Sim, quase sempre. 

C. Sim, sempre. 
 

D. Depende das situações. 
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Questão 16 



A Jamira é cigana e tem a sua própria 
religião. Tem direito a praticá-la? 

A. Sim, porque é um direito seu, ter e praticar 
a sua religião.  

B. Não, porque em Portugal a maioria das 
pessoas são Católicas. 

C. Sim, mas não a deve praticar junto de outras 
pessoas. 
 

D. Não, porque é de etnia cigana. 
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Questão 17 



Quando é que as crianças podem ser 
retiradas da sua família? 

A.Quando se comportam mal na escola. 

B. Quando não estão a ser bem cuidadas ou bem 
tratadas pela família. 

C.Quando os pais estão separados. 

D.Quando os avós quiserem ficar com eles. 
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Questão 18 



Se uma criança não conhecer a sua família, 
ela tem direito a ser informada sobre ela? 

A. Sim, a criança tem direito a ser informada, 
exceto se não for do seu interesse.  

B. Não, porque a sua família não soube cuidar 
dela. 

C. Não, porque já foi adotada por outra 
família. 
 

D. Sim, em qualquer situação. 
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Questão 19 



Se fores vítima de violência ou de maus 
tratos pelos teus colegas, deves: 

A. Contar aos pais e aos professores e pedir 
ajuda. 

B. Aceitar porque deves estar a merecer. 

C. Ignorar porque foi só uma vez. 

D. Fazer o mesmo que te fizeram a ti. 
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Questão 20 



A Inês viu um incêndio.  
O que deve fazer? 

A. Deixar o incêndio continuar, e fugir. 

B. Deve chamar um amigo para a ajudar. 

C. Deve tentar apagar o incêndio sozinha. 

 
D. Chamar um adulto, para que telefone aos 

bombeiros. 
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