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a) Não, porque o tribunal não o permite
b) Sim, desde que essa visita não a coloque em perigo nem
prejudique a sua estabilidade emocional
c) Sim, porque os pais têm direito a ver os/as filhos/as

Resposta: b. As crianças que vivem em casas de acolhimento têm direito a ver os seus pais
com regularidade, exceto se isso as prejudicar (Artigo 9 n.º 3 da Convenção dos Direitos da
Criança).
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As crianças com necessidades educativas especiais
têm os mesmos direitos que as outras crianças?
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a) Sim. Se os pais mandam, ele tem de fazer
b) Não, porque ele é uma criança, tem direito a descansar e
não pode fazer o trabalho de um adulto que seria pago
para isso
c) Sim, para o ensinar como a vida é dura

a) Quando se quiser
b) Quando os pais ou responsáveis o permitirem
c) Quando se tiver a idade mínima para trabalhar
num determinado país
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A Clara pode dizer o que pensa no tribunal quanto à
sua permanência na instituição onde vive?
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a) Não tem direito a ser ouvida porque é ainda uma criança
b) Sim, tem direito a ser ouvida quando tiver 12 ou mais
anos, ou com idade inferior se o tribunal considerar que
tem capacidade para compreender o que se está a passar
c) Não querem ouvir o que ela pensa porque ela falta às
aulas

Resposta: b. A criança tem o direito de dar a sua opinião sobre assuntos que lhe dizem
respeito e de ver a sua opinião tida em conta pelos/as adultos/as, de acordo com a sua
idade e maturidade (Artigo 12 n.º 1 da Convenção dos Direitos da Criança).

Resposta: a. As crianças têm o direito de participar em associações, de acordo com a sua
idade e maturidade e com o consentimento dos pais (Artigos 12 n.º 1 e 15 n.º 1 da
Convenção dos Direitos da Criança).
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Quando é que se pode começar a trabalhar?

Resposta: c. A idade mínima para trabalhar varia de país para país porque é definida pelos
Estados. Os Estados devem criar leis próprias sobre as condições de trabalho e definir
sanções quando a lei não é respeitada (Artigo 32 n.º 2 da Convenção dos Direitos da
Criança).

Resposta: b. As crianças com deficiência têm direito a cuidados especiais, educação e
formação e condições de acessibilidade para terem uma vida com autonomia, participar
na sociedade e serem felizes (Artigo 23 da Convenção dos Direitos da Criança).
Resposta: b. Todas as crianças têm o direito de ser protegidas contra a exploração no
trabalho que põe em perigo a sua saúde, educação e desenvolvimento. Também têm
direito a tempos livres, a brincar e a descansar (Artigos 31 n.º 1 e 32 n.º1 da Convenção
dos Direitos da Criança).
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a) Sim, porque vivemos numa sociedade que promove o
direito à liberdade de associação
b) Não, porque são os pais que decidem o que é melhor para
os/as filhos/as, sem terem em conta os seus gostos
c) Sim, porque as crianças podem fazer tudo o que quiserem

Todos os dias, o Pedro de 11 anos, depois da escola,
ajuda os pais a servir jantares no restaurante da
família, até altas horas da noite. Os pais devem
obrigá-lo?

a) Sim, a criança tem direito a ser informada sobre os seus pais
biológicos/família, exceto se tal não for do seu interesse
b) Não, porque a sua família biológica não soube cuidar dela
c) Não, porque já foi adotada por outra família

a) Não, porque há muitas coisas que não conseguem fazer
b) Sim. Todas as crianças têm os mesmos direitos
independentemente das suas características físicas e
mentais, raça, etnia, religião ou sexo
c) Não, porque isso não seria justo

a) a) Sim, o direito à vida
b) b) Sim, o direito às condições de acessibilidade
c) c) Não, nenhum direito está a ser desrespeitado

As crianças têm direito a participar em qualquer
Associação ou grupo de que gostem?

2

Resposta: b. Todas as crianças têm os mesmos direitos, independentemente das suas
características ou condições mentais e físicas. As crianças com Necessidades Educativas
Especiais têm direito a cuidados especiais, educação e formação para poderem viver com
dignidade e serem felizes (Artigos 2 n.º1 e 23 n.º 1 da Convenção dos Direitos da Criança).

O Manuel vê mal e há pouco tempo foi contra um
poste que estava no meio do passeio. Nesta
situação, achas que há algum direito que esteja a
ser desrespeitado?

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

Resposta: a. A criança tem direito a ser informada e a saber quem são os seus pais, exceto
se isso a prejudicar ou não for do seu interesse (Artigos 13 n.º 1 da Convenção dos Direitos
da Criança).

A Inês vive numa casa de acolhimento.
Tem direito a ver os seus pais?
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a) a) Contar aos pais e/ou aos/às professores/as e pedir ajuda
b) b) Aceitar porque deves estar a merecer
c) c) Ignorar porque só foi uma vez

Resposta: b. A criança tem o direito de dar livremente a sua opinião sobre assuntos que
lhe dizem respeito e de ver a sua opinião tida em conta, de acordo com a sua idade e
maturidade (Artigo 12 n.º 1 da Convenção dos Direitos da Criança).
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Em qual destas situações a criança não está a ser
aceite e respeitada tal como é?

a) A Teresa é negra, nasceu em Portugal mas os seus pais são
de Cabo Verde, e na semana passada a sua lista para a
Associação de Estudantes venceu as eleições na Escola
b) A Rita mudou-se, há pouco tempo, da Turquia para Portugal
e foi convidada a integrar o clube de Atletismo da cidade
c) O Luís anda em cadeira de rodas e, embora gostasse muito,
não o deixam participar em todas as atividades do Grupo de
Escuteiros porque acham que ele não é capaz

Resposta: c. Nenhuma criança deve ser discriminada por causa das suas características
físicas. Todas as crianças têm direito a proteção contra atos de discriminação (Artigo 2 n.º
1 da Convenção dos Direitos da Criança).

O que são os direitos humanos?
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a) Os Direitos Humanos são direitos políticos que
ninguém respeita
b) Os Direitos Humanos são os direitos de todos os
seres humanos
c) Os Direitos Humanos representam a discriminação a
todas as pessoas
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a) Quando se portam mal na escola
b) Quando os pais estão separados
c) Quando não estão a ser bem tratadas e cuidadas pela
família

Os direitos humanos incluem:
a) Acesso a aparelhos eletrónicos como
computadores, tablets e telemóveis
b) Férias, liberdade, dinheiro e acesso à saúde
c) Vida, liberdade, respeito, segurança, acesso à
saúde, à educação e à cultura
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Das seguintes frases, qual respeita os Direitos
Humanos?
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a) A liberdade e a igualdade em dignidade e em direitos
só dizem respeito aos países da Europa
b) Os direitos à vida, à liberdade e à segurança não são
iguais para todas as pessoas
c) A escravatura e a servidão são proibidas

Resposta: c. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. A
escravatura e a servidão são completamente proibidas (Artigos 1º e 4º da Declaração
Universal dos Direitos Humanos).

a) O Martim tem o sonho de ser bailarino, mas a família não
concorda com a sua opinião, e por isso não o deixa aprender
a dançar
b) A Maria, que adora futebol, foi eleita capitã da Seleção
Júnior, e os seus pais deram-lhe os parabéns
c) O Luís gostava muito de estudar informática, mas os seus pais
inscreveram-no num curso de Letras, sem o consultar

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

Resposta: c. Os Direitos humanos incluem os direitos, liberdades e garantias (como por
exemplo o direito à liberdade e à segurança, à integridade física e moral, à propriedade
privada, à participação política e à liberdade de expressão); e os direitos e deveres
económicos, sociais e culturais (como por exemplo, o direito à educação, à saúde, ao
trabalho, à habitação, à cultura, à segurança social, ao ambiente e à qualidade de vida).
(Artigos 3º, 25º, 26º e 27º da Declaração Universal dos Direitos Humanos).

Resposta: a. Nenhuma criança deve ser discriminada por causa da sua raça, cor, sexo,
língua, religião, opinião política, ou quaisquer outras características físicas ou mentais.
Todas as crianças têm direito a proteção contra atos de discriminação (Artigo 2 n.º 1 da
Convenção dos Direitos da Criança).
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Em qual das situações é respeitado o direito à
liberdade de opinião e de expressão?
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Resposta: c. As crianças têm o direito de viver com os seus pais. No entanto, se os pais não
souberem cuidar bem dos/as filhos/as, o Estado vai protegê-los/as e ajudar os pais a
educar e a cuidar deles/as (Artigos 5; 9 n.º 1; 27 n.º 3 da Convenção dos Direitos da
Criança).

a) O João, embora não goste, é sempre o último a ser
escolhido pelos/as colegas, quando formam grupos
nas aulas de Educação Física
b) A Joana passa muitos intervalos sozinha na escola, por
opção
c) O Tiago, que é cego, tem o apoio da Sara enquanto
guia, na prova de atletismo da Escola

Se fores vítima de violência ou de maus-tratos
pelos/as teus/tuas colegas, deves:

Resposta: a. Cabe aos pais a principal responsabilidade de educar os/as filhos/as. Todas as
crianças têm o direito de ser protegidas pela família e pela escola contra atos de violência
e maus-tratos por parte de colegas ou de outras pessoas (Artigos 18 n.º 1 e 19 n.º 1 da
Convenção dos Direitos da Criança).

Resposta: b. Os Direitos humanos são os direitos e liberdades de todas as pessoas. São
direitos civis e políticos, direitos económicos, direitos sociais e culturais consagrados na
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
vvvvvvvv

Em qual destas situações parece existir discriminação?
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a) Ato de colocar algo ou alguém de parte, injuriar e humilhar
b) Atitude de quem é racista
c) Atitude normal na sociedade

Resposta: a. A Discriminação é o ato de humilhar e colocar alguém de parte, e por isso não
deve ser praticada. Todas as pessoas têm direito a proteção contra atitudes de
discriminação (Artigos 2º e 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos).
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a) Gastar dinheiro apenas quando é preciso
b) Cuidar e preservar o património e o ambiente
c) Dar banho aos animais de estimação

a) Após a II Guerra Mundial, depois da associação,
por parte das Nações Unidas, entre o conceito de
paz internacional e respeito pelos direitos do
homem
b) Antes da II Guerra Mundial
c) Após a Revolução Francesa

Das seguintes afirmações, qual respeita a
Convenção dos Direitos da Criança?
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a) Todas as crianças têm direito a dar a sua opinião,
mesmo que ofendam os outros
b)Todas as crianças têm direito à vida e à liberdade
c)Todas as crianças têm o direito de fazer barulho à
noite

Resposta: b. Todas as pessoas têm o dever de contribuir para o bem-estar da comunidade,
preservar o património, proteger o ambiente e a natureza (Artigo 29º nº1 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos).

Na aula de história, o João disse, de forma educada,
que não gostava do Presidente da República de um
dado país. O Professor não gostou e expulsou-o da
sala de aula. Qual o direito que achas que está a ser
desrespeitado?
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Resposta: b. Todas as pessoas, inclusive as crianças, têm o direito à vida e à liberdade.
Ninguém pode ser preso ou detido de forma ilegal (Artigos 3º e 9º da Declaração Universal
dos Direitos Humanos; Artigos 6 n.º 1 e 37 b. da Convenção dos Direitos da Criança).

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

O Direito Internacional dos Direitos Humanos
surgiu:

Resposta: a. Após a II Guerra Mundial (1939-1945) foi criada a Organização das Nações
Unidas (ONU) para estabelecer e manter a paz no mundo. Foi através da Carta das Nações
Unidas, assinada a 20 de junho de 1945, que os povos exprimiram a importância de
proteger as gerações futuras da guerra e proclamar os direitos fundamentais do Homem.

A discriminação significa:

Das seguintes frases, qual a correta?
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a) Todas as crianças têm direito a uma nacionalidade
b) Todas as crianças podem ser portuguesas
c) Nenhuma criança pode ter nacionalidade, quem tem são os
pais

a) a) O direito à liberdade
b) b) O direito à não discriminação
c) c) O direito à liberdade de opinião e expressão

a) Só porque estava com febre
b) Porque sentiu que se a sua família tivesse mais dinheiro, tudo
seria mais fácil
c) Porque sabe que todas as pessoas têm os mesmos direitos
no acesso aos serviços de saúde, sem distinção de
nacionalidade ou etnia

Um menino nasceu e, quando fez 6 anos, foi para a
escola. Mas o professor não sabia o seu nome,
porque ele não tinha. Chamavam-no só de
“Menino”. O professor ficou muito preocupado
porque:
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a) “Menino” é um nome feio
b) Como é o primeiro filho da família, deve ficar com o nome
do pai
c) Todas as crianças têm direito a um nome

Resposta: c. Todas as crianças têm direito a um nome desde o nascimento (Artigo 7 n.º 1
da Convenção dos Direitos da Criança).

Resposta: c. As crianças têm o direito de exprimir a sua opinião, desde que respeitem
também as opiniões e os direitos das outras pessoas (Artigo 13 da Convenção dos Direitos
da Criança).
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Resposta: a. Toda a criança tem o direito a uma nacionalidade (Artigo 7 n.º 1 da Convenção
dos Direitos da Criança).

Resposta: c. Todas as crianças devem ser protegidas contra atitudes de discriminação,
independentemente da sua nacionalidade ou etnia. Todas têm os mesmos direitos no
acesso aos serviços de saúde (Artigos 2 n.º 1; 24 n.º 1; 30 da Convenção dos Direitos da
Criança).
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A Maria ficou com febre e foi ao médico, mas achou
que não foi bem atendida. Questionou-se se a tinham
tratado de forma diferente porque a sua família é
cigana, o que para ela não estava correto... Porquê?
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O amigo da Joana estava muito triste porque vivia
só com a mãe e esta nunca estava em casa, nem se
preocupava com ele. Como ele tinha 6 anos e estava
sempre sozinho, a Joana, preocupada, falou com os
seus pais. Algo não estava bem porque:

a) a) Arranjar um emprego porque já tem idade para trabalhar
b) b) Pedir dinheiro emprestado aos amigos e às amigas
c) c) Aplicar-se nos estudos

a) Ele não se desenrascava sozinho
b) Todas as crianças devem ser acompanhadas e protegidas
contra quaisquer formas de negligência
c) Era melhor ele viver de vez sozinho, já que a mãe não cuidava
dele

Resposta: c. Todas as crianças têm direito à Educação para aprender, desenvolver as suas
capacidades e garantir o seu futuro e devem ser protegidas contra a exploração no
trabalho que põe em perigo a sua saúde, educação e desenvolvimento (Artigos 28 n.º1 e
32 n.º 1 da Convenção dos Direitos da Criança).

Resposta: b. As crianças devem ser educadas e bem cuidadas pela família e devem ser
protegidas contra todas as formas de abandono ou negligência (Artigos 3 n.º 2 e 19 n.º 1
da Convenção dos Direitos da Criança).

O Isac não quer ir à Escola, mas os pais explicam-lhe
que:
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Uma criança que cometeu um ato identificado
como crime no Código Penal pode ser privada de
liberdade?

a) É só um pequeno esforço para saber ler e escrever e depois
pode vir embora
b) Vai ter que ir à escola para já, porque não podem tomar
conta dele durante o dia
c)Todas as crianças têm direito à Educação, e esta é
fundamental para desenvolver as suas capacidades e
responsabilidade moral e social

a) Sim, porque deve ser castigada
b) Não, porque as crianças são livres de fazer o que
quiserem
c) Não, porque a privação da liberdade de uma criança não
é nunca uma ação possível em decisão de tribunal, por si
mesma. A decisão é a da educação para o direito

Resposta: c. Todas as crianças têm direito a educação gratuita para aprender, desenvolver
as suas capacidades e garantir o seu futuro. O Estado deve incentivar e facilitar a
frequência da escola (Artigo 28 n.º 1 da Convenção dos Direitos da Criança; Artigo 26º n.º
1 da Declaração Universal dos Direitos humanos).

4.
a) a) Não, porque depende do ato
b) b) Sim, porque todos têm direito a defesa
c) c) Sim, quando tem dinheiro para pagar um
advogado
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a) Sim, porque a Maria tem direito a escolher com quem quer
ficar
b) Não, porque o Juiz terá de avaliar as condições dos pais e
decidir aquilo que é melhor para a Maria
c) Não, porque é uma decisão apenas dos pais da Maria
Resposta: b. A criança tem o direito de dar livremente a sua opinião sobre questões que
lhe dizem respeito, mas é também importante garantir que ela tenha as melhores
condições para o seu desenvolvimento e bem-estar (Artigo 12 n.º 1 da Convenção dos
Direitos da Criança).

8.

Os pais da Maria estão a divorciar-se. Ela agora vai
conversar com o Juiz sobre com quem prefere
viver. O que ela decidir vai ser a decisão final?

O João terminou o 6º ano. Agora, pode mudar
de escola ou manter-se na mesma. A quem cabe
esta decisão?
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2.
a) a) Exclusivamente aos pais
b) b) Aos pais e ao João
c) c) Exclusivamente ao João

Resposta: b. A criança que cometeu um ato identificado como crime no Código Penal tem
direito a assistência jurídica, ou seja a ajuda de advogados/as que a defendam no tribunal
(Artigo 37 d. da Convenção dos Direitos da Criança).

7.
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1.

Resposta: b. A criança tem o direito de escolher a escola que quer frequentar, mas a
opinião dos pais tem de ser respeitada (Artigo 12 n.º 1 da Convenção dos Direitos da
Criança).

A criança tem direito a defesa quando cometeu
um ato identificado como crime no Código Penal?
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Resposta: c. Quando uma criança cometeu um ato identificado como crime no Código
Penal, a decisão judicial do tribunal é a da educação para o direito, em colégio tutelar, em
regime que pode ser fechado, e nunca a privação da liberdade (no sentido de ser presa).
Ou seja, essa criança tem direito, de acordo com a sua idade, a aprender a viver em
sociedade e a respeitar os/as outros/as com sentido de dignidade e de valor pessoal
(Artigos 37 b. e 40 n.º 1 da Convenção dos Direitos da Criança).

3.
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5.

O Manuel é portador de uma deficiência. Será que
tem direito a ter uma educação especial?

6.
a) a) Sim, porque ele tem direito a cuidados especiais
b) b) Não, porque somos todos iguais
c) c) Talvez, depende do/a diretor/a da escola
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Resposta: a. A criança com deficiência tem direito a cuidados especiais, educação e
formação para ter uma vida feliz, com dignidade e a maior autonomia possível (Artigo 23
n.º 1 da Convenção dos Direitos da Criança).

A Inês tem 8 anos e estuda no 3º ano. Os pais dela
vivem com muitas dificuldades económicas e querem
que a Inês tenha um futuro melhor. O que deve ela
fazer?
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Os pais da Joana estão a divorciar-se. Ela tem
direito a ter um advogado para defender os seus
interesses?
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g)

a) Não, só os adultos têm direito a ter um advogado
b) Não, porque os pais da Joana é que decidem o que é
melhor para ela
c) Sim, porque a Joana tem direito a ter um advogado
que a defenda e mostre as suas vontades

a) Não, porque é estrangeiro
b) Sim, porque todas as crianças têm os mesmos direitos e
devem ser protegidas
c) Não, porque os pais dele ainda não pagaram impostos ao
Estado português

Resposta: c. A criança tem direito de exprimir livremente a sua opinião sobre assuntos que
lhe dizem respeito e de ter a ajuda de um/a advogado/a que defenda os seus interesses e
a represente no tribunal (Artigo 12 n.º 2 da Convenção dos Direitos da Criança).

a)

Resposta: b. A criança tem direito a dar a sua opinião sobre assuntos que lhe dizem
respeito e de ver a sua opinião tida em conta pelos/as adultos/as, de acordo com a sua
idade e maturidade (Artigo 12 n.º 2 da Convenção dos Direitos da Criança).

Qual das afirmações respeita os direitos das
crianças?

k)
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a) O acesso aos serviços de saúde deve ser garantido a todas as
crianças
b) As crianças de famílias ricas têm mais e melhores serviços de
saúde
c) Os serviços de saúde não são para todas as crianças

A quem cabe, em primeiro lugar, a
responsabilidade de educar e cuidar dos/as
filhos/as?
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a) Não, porque é profundamente injusto, raparigas e rapazes
têm os mesmos direitos
b) Não, porque isso depende da pessoa
c) Sim, porque as raparigas têm menos força que os rapazes

a) Aos pais, ou seus representantes legais
b) À escola
c) Aos vizinhos

Resposta: a. O Estado deve assegurar que nenhuma criança é discriminada por ser rapaz
ou rapariga, porque todas as crianças têm os mesmos direitos (Artigo 2 n.º 1 da Convenção
dos Direitos da Criança).
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j)

Resposta: a. Cabe aos pais a principal responsabilidade de educar e proteger os/as
filhos/as. Mas, a escola e a comunidade também são muito importantes na educação das
crianças (Artigo 18 n.º 1 e n.º 2 da Convenção dos Direitos da Criança).

l)
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Resposta: a. Todas as crianças e todos/as os/as adultos/as têm o direito de ter e de praticar
a sua própria religião (Artigo 30 da Convenção dos Direitos da Criança; Artigo 18º da
Declaração Universal dos Direitos Humanos).

A Maria, por ser rapariga, tem menos direitos
do que o João?

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

b)
c) a) Sim, porque é um direito ter e praticar a sua própria religião
d) b) Não, porque em Portugal a maioria é católica
c) Sim, mas não a deve praticar junto de outras pessoas

Resposta: c. Uma criança só pode ser adotada se a sua situação for a de se encontrar em
perigo (isto é em privação de direitos), da situação não poder ser solucionada dentro da
família biológica e se houver a certeza de que, com a adoção, ela terá uma vida melhor. E
para tal, é preciso a autorização do tribunal e de outras autoridades que garantem isso
(Artigo 21 a. da Convenção dos Direitos da Criança).
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h) Uma família quer muito adotar a Benedita que tem
9 anos. Achas que ela tem o direito de dar a sua
opinião sobre isso?
i)
a) Não, porque quem decide são os adultos
b) Sim, ela tem direito a dar a sua opinião sobre o que diz
respeito à sua própria vida
c) Não, porque isso não interessa ao tribunal
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Resposta: b. Todas as crianças têm os mesmos direitos. As crianças refugiadas têm direito
a proteção especial porque precisam e os Estados têm a obrigação de protegê-las (Artigo
22 n.º 1 da Convenção dos Direitos da Criança).
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e) Quando é que uma criança pode ser adotada?
f)
a) Quando a criança quiser muito ter uma família e ser feliz
b) Quando os pais derem o seu consentimento porque acham
que é melhor para a criança
c) Quando a criança se encontrar numa situação de perigo
(privação de direitos), a situação não poder ser solucionada
dentro da família biológica e estiverem reunidas todas as
condições e garantias, de acordo com a Lei, de que ela vai
poder ter uma vida melhor

O João tem um novo colega de turma. Veio da
Síria, com a sua família, e é refugiado. Achas que
ele tem os mesmos direitos que os/as outros/as
colegas da escola?

Resposta: a. O Estado deve garantir que todas as crianças têm o direito de acesso aos
serviços de saúde (Artigo 24 n.º 1 da Convenção dos Direitos da Criança).

9.
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a) A Andreia é frequentemente agredida por outro colega na
Escola
b) A Paula é divertida e todos/as os/as colegas da turma a
tratam bem
c) O João está atrasado para a aula de português

Resposta: a. Todas as crianças devem ser protegidas contra atos de violência ou maustratos por parte de colegas. Nenhuma criança pode ser maltratada e quando isso acontece
ela deve contar aos pais e/ou aos/às professores/as (Artigos 18 n.º 1 e 19 n.º 1 da
Convenção dos Direitos da Criança).

43

a) Não, porque a casa onde os pais moram, provisoriamente, só
tem um quarto
b) Sim, porque pode ir para outro país para se juntar a eles
c) Sim, porque vai poder aprender outra cultura e outra língua

Resposta: b. Cada criança tem direito a saber onde estão os seus pais e ir viver para outro
país para se juntar a eles, para a reunificação da família e a manutenção das relações entre
pais e filhos/as (Artigo 10 da Convenção dos Direitos da Criança).

a) Não, porque continuam a ter o direito de frequentar
a escola
b) Não, porque têm direito a tempos livres
c) Não, porque têm proteção e assistência especiais do
Estado

45
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a) Sim, pais e filhos/as têm direito a viver juntos, mesmo
estando em países diferentes
b) Não, porque os pais ainda não legalizaram a sua situação
c) Não, porque os pais não têm dinheiro para fazer a viagem até
Portugal

A Safira é árabe e foi, recentemente, para uma casa
de acolhimento, enquanto não se junta à sua família.
Achas que enquanto estiver lá, ela pode praticar a sua
religião?
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a) Sim, as crianças em casas de acolhimento podem
falar árabe
b) Sim, as crianças em casas de acolhimento têm
direito a continuar a praticar a sua religião
c) Não, porque a casa não é dela

Resposta: c. Todas as crianças têm os mesmos direitos. As crianças que vivem em famílias
de acolhimento têm direito a proteção e assistência especiais do Estado, e por isso não
perdem direitos (Artigo 20 n.º1 da Convenção dos Direitos da Criança).

Qual destas afirmações é a correta?

O Omar, que é sírio, está numa casa de acolhimento
em Portugal. A equipa de apoio humanitário
descobriu que os seus pais são refugiados e estão
na Grécia. Achas que podem voltar a viver juntos,
em Portugal?

47

a) As famílias em situação de pobreza têm direito a ser
ajudadas pelo Estado para ter um nível de vida digno
b) As famílias em situação de pobreza existem porque
certas pessoas não querem trabalhar
c) As famílias em situação de pobreza só existem em
África

Quando os pais não têm dinheiro suficiente para
cuidar dos/as filhos/as, podem pedir ajuda ao
Estado?
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a) Sim, as crianças têm direito a um nível de vida
adequado ao seu desenvolvimento
b) Não, o Estado não tem nada a ver com isso
c) Sim, as crianças têm direito a andar com dinheiro
no bolso

Resposta: a. As crianças têm direito a um nível de vida adequado ao seu desenvolvimento
físico, mental, espiritual, moral e social. Quando os pais têm dificuldades económicas para
cuidar dos/as filhos/as, o Estado deve ajudá-los (Artigo 27 da Convenção dos Direitos da
Criança).

Achas que as crianças que vivem numa família de
acolhimento perdem direitos?

a) Sim, a criança tem direito à liberdade de opinião e expressão
b) Não, é melhor a criança estar calada
c) Sim, a criança deve estar sempre a falar

Resposta: b. Em todas as casas que acolhem crianças, deve ser assegurada a continuidade
da educação de cada criança de acordo com a sua nacionalidade, etnia, língua, cultura e
religião (Artigo 20 n.º 3 da Convenção dos Direitos da Criança).

O João vive em Portugal com a sua tia. Os seus
pais emigraram para França para terem uma
vida melhor. Achas que o João pode ir viver com
eles?
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Resposta: a. As crianças refugiadas têm direito a proteção especial por parte dos Estados,
porque precisam. Pais e filhos/as têm direito a entrar ou deixar qualquer país, para viverem
juntos em família (Artigos 10 e 22 da Convenção dos Direitos da Criança).
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A criança tem direito a dar a sua opinião no
tribunal?

Resposta: a. A criança tem o direito de expressar a sua opinião sobre assuntos que lhe
dizem respeito, inclusive no tribunal, e de ver a sua opinião tida em conta pelos/as
adultos/as, de acordo com a sua idade e maturidade (Artigo 12 n.º 1 da Convenção dos
Direitos da Criança).

Resposta: a. Todas as famílias em situação de pobreza têm direito a proteção e ajuda do
Estado, nomeadamente em termos económicos, para ter um nível de vida suficiente ao
seu bem-estar, principalmente quanto à alimentação, vestuário, habitação, assistência
médica, serviços sociais e segurança no desemprego, doença, invalidez ou velhice (Artigo
25º da Declaração Universal dos Direitos Humanos).
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Qual das situações contraria ou viola a dignidade e
os direitos da criança?

Resposta: a. As crianças têm direito a viver com os seus pais, exceto se os pais maltratarem
ou não cuidarem bem dos/as filhos/as. As crianças têm direito a afeto, amor e
compreensão familiar (Artigo 9 n.º1 da Convenção dos Direitos da Criança).

a) Sim, exceto se os pais as maltratarem ou não
cuidarem bem delas
b) Não
c) Sim, se tiverem possibilidades económicas
As crianças podem sempre viver com os seus pais?
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Resposta: a. Uma criança vítima de maus-tratos ou negligência, numa guerra ou em
qualquer outra circunstância de calamidade, tem direito a cuidados adequados por parte
do Estado, para a sua recuperação física e psicológica e a sua reinserção social (Artigo 39
da Convenção dos Direitos da Criança).

a) Sim
b) Não
c) Depende dos países
Uma criança vítima de maus-tratos ou negligência,
numa guerra ou qualquer outra circunstância, tem
direito a cuidados adequados por parte do Estado,
para a sua recuperação e reinserção social?
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Resposta: a. Segundo o direito Internacional humanitário, todas as crianças afetadas pela
guerra devem ser protegidas pelos Estados e terem a assistência de que precisam,
nomeadamente assistência médica, alimentação, roupa e abrigo (Artigo 38 n.º 4 da
Convenção dos Direitos da Criança).

Resposta: b. Nenhuma criança pode ser raptada. Se tal acontecer, o Estado deve fazer tudo
o que for possível para a encontrar e libertar (Artigo 11 da Convenção dos Direitos da
Criança).
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Resposta: a. Cabe aos pais a principal responsabilidade de educar e cuidar dos/as filhos/as.
Quando os pais têm dificuldades económicas, devem ser ajudados pelo Estado e pelos
serviços sociais, de maneira a manter as crianças junto deles (Artigo 18 n.º 1, 27 n.º 2 e 3
da Convenção dos Direitos da Criança).
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Resposta: c. Os Estados devem tomar todas as medidas possíveis para garantir que
nenhuma criança com menos de 15 anos incorpore os exércitos, numa guerra (Artigo 38
da Convenção dos Direitos da Criança).
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a) Sim, as crianças afetadas pela guerra têm direito a
assistência humanitária e proteção dos Estados
b) Sim, mas só têm direito a alimentos
c) Não, isso só se aplica a alguns países
As crianças afetadas num país em guerra têm
direito a ajuda humanitária dos Estados?
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Resposta: b. Viver sem abrigo, na rua, é uma grave forma de pobreza e exclusão, e viola
gravemente os direitos fundamentais consagrados na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, porque estas pessoas não têm asseguradas as condições de igualdade em
dignidade e em direitos (Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos).

Resposta: b. Todas as crianças têm direito a alimentação, vestuário, habitação e serviços
médicos. Todos estes direitos sociais devem ser assegurados pelo Estado (Artigos 24 n.º 1
e 27 b. da Convenção dos Direitos da Criança).
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a) Nada
b) Deve fazer tudo o que está ao seu alcance para a
encontrar e libertar
c) Deve fazer telefonemas e tirar fotos do local onde
desapareceu. Se não aparecer, não pode fazer mais
nada
O que deve fazer o Estado se uma criança é raptada?

a) Não. É fundamental pais e filhos/as ficarem juntos. O
Estado deve ajudar economicamente esses pais a cuidar
dos/as filhos/as
b) Sim, porque os pais não têm dinheiro para educar os/as
filhos/as e é melhor irem para uma instituição
c) Não. Se gostam de estar com os pais, os/as filhos/as até
podem não ir à escola
Achas que quando uma família está em situação de
pobreza, as crianças devem ser retiradas a essa
família?

a) Depende dos países
b) Sim, desde que tenham mais de 10 anos
c) Não, nenhuma criança com menos de 15 anos deve fazer
parte dos exércitos
Segundo a Convenção dos Direitos da Criança,
as crianças podem combater numa guerra?
a) Todas as crianças têm direito a roupa nova,
alimentação e computadores
b) Todas as crianças têm direito a alimentação,
habitação e atendimento médico
c) Todas as crianças têm direito a alimentação, férias no
estrangeiro e medicamentos
Segundo a Convenção dos Direitos da Criança, qual é a
afirmação correta?

a) Sim, mas depende das situações
b) Sim. Viver na rua representa uma grave violação
dos direitos humanos
c) Não
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Achas que viver na rua, sem abrigo, representa uma
violação dos direitos humanos?

50
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a) Não, porque agora vai ser diferente
b) Sim, porque o Martim é muito decidido
c) Sim, tem direito de contactar facilmente com o pai

Resposta: a. Um dos objetivos da Educação é ensinar às crianças o respeito pelos direitos
do homem e liberdades fundamentais e pelos princípios consagrados na Declaração
Universal dos Direitos Humanos (Artigo 29 n.º 2 da Convenção dos Direitos da Criança).

Segundo a Convenção dos Direitos da Criança, qual das
afirmações é a correta?
a) A criança tem direito a ser protegida contra as pragas
de insetos
b) A criança tem direito a ser protegida contra a
exploração sexual
c) A criança tem direito a ser protegida dos raios
ultravioletas do sol

63

60

Qual das afirmações é a correta?
a) A criança tem direito a ser protegida contra o
consumo e tráfico de droga
b) A criança tem direito a passar férias no estrangeiro
c) A criança tem direito a aparelhos eletrónicos
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O que significa defender o interesse superior da
criança?
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a) Significa que quando está em causa qualquer decisão
sobre a vida das crianças, ela deve ser tomada dando
prioridade total ao desenvolvimento e bem-estar da
criança
b) Significa que a criança é um ser superior
c) Significa que o que é mesmo importante é a vontade das
crianças

Resposta: a. O interesse superior da criança significa que quando está em causa qualquer
decisão sobre a vida das crianças, nomeadamente em caso de conflito de direitos, ela deve
ser tomada dando prioridade total ao desenvolvimento e bem-estar da criança (Artigo 3
da Convenção dos Direitos da Criança).

a) Sim
b) Não
c) Sim, se o/a professor/a tiver tempo

a) A Educação tem como objetivo ensinar português,
ciência e matemática às crianças
b) A Educação tem como objetivo desenvolver a
personalidade, talentos e aptidões mentais e físicas
das crianças
c) A Educação tem como objetivo tornar as crianças
sociáveis

Resposta: a. As crianças têm o direito de ser protegidas, pela família e pelo Estado, contra
o consumo e tráfico de droga (Artigo 33 da Convenção dos Direitos da Criança).

Resposta: c. A criança tem direito à proteção da vida privada, isto é a privacidade
relativamente a assuntos da sua vida pessoal, correspondência, família e residência. Pode
ter coisas como, por exemplo, um diário que mais ninguém tem licença para ler (Artigo 16
da Convenção dos Direitos da Criança).
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Segundo a Convenção dos Direitos da Criança,
qual a afirmação correta?

Resposta: b. A Educação tem como objetivo desenvolver a personalidade, talentos e
aptidões mentais e físicas das crianças. A Educação deve, também, preparar as crianças
para serem cidadãos/ãs formados/as, autónomos/as, responsáveis, tolerantes e
respeitadores/as dos direitos dos/as outros/as (Artigo 29 da Convenção dos Direitos da
Criança).
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a) O direito à liberdade de opinião
b) O direito à vida
c) O direito à proteção da vida privada

Ensinar o respeito pelos direitos humanos é um dos
objetivos da Educação. Concordas com esta
afirmação?
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a) Sim, porque vai falar-se de assuntos que dizem
respeito ao bem-estar das crianças e elas devem
participar
b) Sim, porque fazer coisas diferentes é sempre bom
c) Não, porque isso vai levar muito tempo e há coisas
mais importantes para fazer

Resposta: c. As crianças de pais separados têm o direito de estar e de contactar facilmente
com o pai e com a mãe (Artigo 9 n.º3 da Convenção dos Direitos da Criança).

A Marisa escreve todos os dias no seu diário. O
Flávio tentou ler o que estava lá escrito, mas ela
não deixou. Nesta situação, qual o direito que a
Marisa utilizou?

A Câmara Municipal está a organizar um encontro
para ouvir as opiniões das crianças, porque quer
tornar a “Cidade Amiga das Crianças”. Achas que
a tua colega Júlia deve participar neste encontro?

Resposta: a. As crianças têm direito a participar e dar a sua opinião sobre assuntos que
lhes dizem respeito. As crianças têm o direito de exprimir os seus pontos de vista através
da fala, da escrita, da expressão artística, etc., exceto se, ao fazê-lo, estiverem a interferir
com os direitos dos/as outros/as (Artigos 12 e 13 da Convenção dos Direitos da Criança).

Resposta: b. As crianças têm o direito a ser protegidas pela família e pelo Estado contra a
exploração e abusos sexuais. Isso significa que ninguém pode fazer nada ao seu corpo
como, por exemplo, tocar, tirar fotografias contra a sua vontade ou obrigar a dizer ou fazer
coisas que a criança não quer (Artigo 34 da Convenção dos Direitos da Criança).
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Os pais do Martim separaram-se. Ele vai viver
com a mãe. Achas que pode continuar a estar
com o seu pai?

Resposta: c. O Estado toma medidas para incentivar a frequência escolar regular e a
redução das taxas de abandono escolar (Artigo 28 nº 1 f. da Convenção dos Direitos das
Crianças).

a) O Estado não interfere na Educação
b) O Estado interfere na Educação, mas tem outras
prioridades
c) O Estado deve incentivar a frequência escolar
Das seguintes afirmações, qual é a correta?
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Resposta: c. Todas as crianças têm direito à Educação e os Estados têm a obrigação de
assegurar progressivamente esse direito de igualdade de oportunidades. Uma das
obrigações dos Estados é assegurar o ensino básico obrigatório e gratuito (Artigo 28 nº 1
a. da Convenção dos Direitos da Criança).

Resposta: c. Cabe aos pais a principal responsabilidade de proteger, orientar, educar e
garantir o desenvolvimento dos/as filhos/as e, por isso, as decisões que os pais tomam,
neste sentido, têm de ser respeitadas. A frequência da escola é muito importante para o
desenvolvimento da personalidade e das capacidades mentais, físicas e sociais das crianças
(Artigos 5, 18 n.º 1 e 29 n.º 1 da Convenção dos Direitos das Crianças).
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O Roberto fez 6 anos e a escola vai começar! Os seus
pais têm pouco dinheiro para suportar todas as
despesas. Achas que o Roberto vai para a escola?
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Resposta: a. Um dos objetivos da Educação consiste em ensinar, incentivar e incutir nas
crianças o respeito pelos seus pais (Artigo 29 n.º 1 C. da Convenção dos Direitos da
Criança).

a) Incutir nas crianças o respeito pelos seus pais
b) Incutir nas crianças a ideia de que elas sabem
sempre tudo
c) Preparar as crianças para serem egoístas
Um dos objetivos da Educação consiste em:
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Resposta: a. Um dos objetivos da Educação é ensinar às crianças o respeito pelo meio
ambiente (Artigo 29 n.º 1 e. da Convenção dos Direitos da Criança).

Resposta: b. Quando uma criança sofre de maus-tratos por parte dos seus pais ou de outros
responsáveis, o Estado tem a obrigação de protegê-la e de estabelecer programas sociais
para prevenir abusos e para tratar as vítimas (Artigo 19 da Convenção dos Direitos da
Criança).
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Resposta: c. A criança é definida como todo o ser humano com menos de 18 anos, exceto
se a lei nacional confere a maioridade mais cedo (Artigo 1 da Convenção dos Direitos da
Criança).
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Resposta: a. As crianças têm direito a saber o que se passa no mundo através da rádio,
televisão, jornais e livros. Os/as adultos/as devem ter a preocupação que as crianças
compreendam a informação que recebem (Artigo 17 da Convenção dos Direitos da
Criança).
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a) A Mafalda não vai frequentar a escola porque não gosta
b) A Mafalda não vai frequentar a escola porque tem poder
de decisão
c) A Mafalda vai frequentar a escola porque tem de respeitar
e obedecer à decisão dos pais que sabem que a escola é
fundamental para o seu desenvolvimento
A Mafalda tem 9 anos e não quer frequentar a escola.
O que vai acontecer?

a) Não, porque os seus pais têm pouco dinheiro
b) Sim, e os seus pais têm que pagar aos/às
professores/as e não podem reclamar
c) Sim, porque o Estado assegura o ensino básico
obrigatório e gratuito

a) O Estado não se responsabiliza
b) O Estado deve proteger a criança
c) O Estado não deve interferir no meio familiar
Se uma criança sofre de maus-tratos por parte dos
seus pais ou responsáveis, qual é a obrigação do
Estado?

a) Todo o ser humano com menos de 12 anos
b) Todo o ser humano com menos de 16 anos, exceto se a lei
nacional confere a maioridade mais cedo
c) Todo o ser humano com menos de 18 anos, exceto se a lei
nacional confere a maioridade mais cedo
Segundo a Convenção dos Direitos da Criança, qual é
a definição de criança?
a) Sim
b) Não
c) Às vezes, sim
As crianças têm direito a obter informação apropriada
à sua idade na televisão, jornais e livros para saber o
que se passa no mundo?

a) Sim
b) Não
c) Às vezes, sim
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Ensinar às crianças o respeito pelo meio ambiente é
um dos objetivos da Educação. Concordas com esta
afirmação?

66
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Resposta: b. A criança tem direito, desde o nascimento, a um nome e a uma nacionalidade
(Artigo 7 da Convenção dos Direitos da Criança).

a) Quando atinge a maioridade
b) Quando nasce
c) Quando começa a falar
Quando é que a criança tem direito a um nome e
a uma nacionalidade?
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Resposta: b. Uma criança ou jovem só pode ser retirado dos seus pais, e por exemplo ir
viver para uma casa de acolhimento, se a sua situação for a de se encontrar em perigo (isto
é em privação de direitos), da situação não poder ser solucionada dentro da família
biológica e se o tribunal e outras autoridades decidirem que, para já, é a melhor solução
para garantir o seu desenvolvimento e bem-estar (Artigo 3 da Convenção dos Direitos da
Criança).

Resposta: c. A criança tem o direito de participar nas decisões tomadas no tribunal sobre
assuntos que lhe dizem respeito, e de ver a sua opinião tida em conta pelos/as adultos/as,
de acordo com a sua idade e maturidade (Artigo 12 n.º 1 da Convenção dos Direitos da
Criança).
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Resposta: b. A Convenção sobre os Direitos da Criança contém 54 artigos.

Resposta: c. Os artigos contidos na Convenção dos Direitos da Criança podem ser divididos
em quatro categorias: os direitos à sobrevivência (ex. o direito a cuidados adequados); os
direitos relativos ao desenvolvimento (ex. o direito à educação); os direitos relativos à
proteção (ex. o direito de ser protegida contra a exploração); e os direitos de participação
(ex. o direito de exprimir a sua própria opinião).
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Em que situação uma criança ou jovem pode
sair da casa dos seus pais e ir viver para uma
casa de acolhimento?

Resposta: b. Todas as crianças têm direito de acesso aos cuidados de saúde. O Estado
assegura às mulheres grávidas os cuidados de saúde necessários, antes e depois do
nascimento do/a bebé (Artigo 24 nº 1 e n.º 2 d. da Convenção dos Direitos da Criança).

a) 24
b) 54
c) 64
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Resposta: b. A criança tem o direito de ser protegida contra qualquer trabalho que ponha
em perigo a sua saúde, educação ou desenvolvimento. O Estado deve fixar idades mínimas
para trabalhar, criar leis próprias sobre as condições de trabalho e definir sanções quando
a lei não é respeitada (Artigo 32 da Convenção dos Direitos da Criança).
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Quantos artigos contém a Convenção sobre os
Direitos da Criança?
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Resposta: a. Todas as crianças têm direito a gozar do melhor estado de saúde possível e a
beneficiar de serviços de saúde eficazes. Nenhuma criança deve ser privada deste direito
(Artigo 24 nº 1 da Convenção dos Direitos da Criança).

vvvvvvvv

a) Não, porque a criança não tem direitos
b) Sim, desde que saiba falar
c) Sim, com idade superior a 12 anos ou inferior se o tribunal
considerar que tem capacidade para compreender o que se
está a passar
A criança ou jovem tem direito a participar nas
decisões tomadas no tribunal sobre assuntos que lhe
dizem respeito?

a) Quando a criança quer e foge de casa
b) Quando a criança se encontra numa situação de perigo
(privação de direitos), a situação não pode ser solucionada
dentro da família biológica e o tribunal e outras autoridades
assim o decidem
c) Quando a criança ou jovem atinge os 14 anos

a) 10
b) 6
c) 4
Segundo a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a
Infância), os artigos da Convenção dos Direitos da
Criança dividem-se em quantas categorias?
a) Não
b) Sim
c) Sim, se tiver muito dinheiro
A mãe do Ramiro está grávida. Ele vai ter uma irmã.
Na tua opinião, a mãe do Ramiro tem direito a
acompanhamento e cuidados médicos?

a) Nada. Ninguém deve interferir na vida do Rogério
b) O Estado deve proteger o Rogério. O Estado fixa idades
mínimas para trabalhar, cria leis próprias sobre as condições
de trabalho e define sanções quando a lei não é respeitada
c) O Rogério deve continuar a trabalhar. O patrão deve vê-lo
como um trabalhador adulto
O Rogério tem 12 anos. É obrigado pelos pais a
trabalhar numa fábrica durante todos os fins-desemana. Perante esta situação, o que deve ser feito
para proteger o Rogério?

a) Deve ir ao hospital para ser tratada porque ela tem o direito
de acesso aos serviços médicos
b) Deve ir ao Hospital, mas só se tiver dinheiro no bolso
c) Não deve ir ao Hospital porque os pais têm pouco dinheiro
A Carla estava a brincar, caiu e partiu a perna
esquerda. Os pais vivem com pouco dinheiro.
Como se deve tratar a Carla?
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Resposta: b. Todos os seres humanos nascem iguais em direitos. Se todo o ser humano
tem direitos, então também tem deveres porque tem de respeitar os direitos dos/as
outros/as e da comunidade. (Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos).

a) Não
b) Sim
c) Depende das situações
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Resposta: b. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à
proteção desta e do Estado (Artigo 16º n.º 3 da Declaração Universal dos Direitos
Humanos).

Resposta: a. A criança tem o direito à proteção da vida privada, isto é a privacidade
relativamente a assuntos da sua vida pessoal, família, residência e correspondência. Tem
direito a proteção da lei contra intromissões na sua vida privada (Artigo 16 da Convenção
dos Direitos da Criança).
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Todos os seres humanos têm direitos.
Ter direitos implica ter deveres?

Resposta: c. Toda a pessoa (individual, ou coletiva ou seja empresa ou instituição) tem
direito à propriedade, isto é por exemplo receber, herdar ou comprar uma casa, um
terreno, uma fábrica, um carro ou uma bicicleta (Artigo 17º n.º 1 da Declaração Universal
dos Direitos Humanos).

a) Não
b) Sim
c) Depende das famílias
A família é o elemento fundamental da
sociedade e tem direito a proteção do
Estado. Esta afirmação está correta?
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Resposta: a. Todos têm direito a salário igual por trabalho igual, sem discriminação alguma,
inclusive de género (Artigo 23º n.º 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos).

Resposta: a. Todos os seres humanos nascem iguais em dignidade e em direitos. Por isso,
ter direitos implica também ter deveres para com os/as outros/as (Artigo 1º da Declaração
Universal dos Direitos Humanos).

1
81

a) Não. Sejam mulheres ou homens, todos/as têm
direito a salário igual por trabalho igual
b) Não. As mulheres devem ganhar mais do que os
homens
c) Sim. Os homens são mais produtivos no trabalho
A Conceição, por ser mulher, tem um salário mais
baixo do que o José, apesar de terem o mesmo
trabalho na empresa. Consideras isso justo?
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Resposta: b. Todas as pessoas têm deveres para com a sua comunidade e, por isso, devem
cuidar do património e proteger o ambiente e a natureza (Artigo 29º nº1 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos).
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Resposta: a. Cabe aos pais a principal responsabilidade pela proteção, educação, bemestar e desenvolvimento dos/as filhos/as, e o Estado deve ajudá-los a exercer esta
responsabilidade. Todas as crianças têm direito a proteção, sobrevivência,
desenvolvimento e participação (Artigos 18 n.º 1 e 6 n.º 2 da Declaração dos Direitos da
Criança).
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a) O direito à proteção da vida privada
b) O direito à liberdade de expressão
c) O direito à educação
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) Todas as pessoas têm direito ao luxo
b) Todas as pessoas têm direito às férias
c) Todas as pessoas têm direito à propriedade
Segundo a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, qual das afirmações está correta?

a) Todas as pessoas têm direitos e, por isso, também têm
deveres porque devem respeitar os direitos dos/as
outros/as
b) Todas as pessoas têm direitos, mas não têm deveres
c) Todas as pessoas têm apenas deveres
Qual das seguintes afirmações é a correta?
a) De afeto, segurança moral e material
b) De conflito e confusão
c) Sem condições para o seu desenvolvimento
A criança tem direito a viver num ambiente:

a) Deixar o incêndio continuar e fugir
b) Contar aos pais ou a outros/as adultos/as para
estes/as telefonarem aos Bombeiros
c) Procurar o incendiário
A Inês viu um incêndio. O que deve fazer?
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