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1) Por qual motivo a 16ª edição do encontro Mulheres do mundo sofreu 
modificações?  
a) A votação realizada pelo Observatório Departamental de Violências contra as 
mulheres.  
b) A intervenção realizada por um grupo de mulheres ativistas do departamento de Seine-
Saint-Denis.  
c) A crise sanitária que acontece na França.  
d) A demanda de novos interlocutores e ouvintes. 
 
2) Como a autora descreve a advogada feminista, ativista e ensaista franco-tunisina 
Gisèle Halimi, morta em 2020? 
a) Determinada e combatente. 
b) Valente e democrata. 
c) Inteligente e prática. 
d) Progressista e privilegiada. 
 
3) Como a promotora pública Fabienne Klein-Donati avalia os feminicídios 
ocorridos em 2019 no departamento de Seine-Saint-Denis? 
a) Apesar dos avanços conquistados, medidas protetivas devem ser reforçadas. 
b) Não se trata de um cenário tão ruim: o panorama é positivo. 
c) A queda de 10% no número de feminicídios revela que as medidas protetivas adotadas 
surtiram efeito. 
d) Não houve diminuição no número de feminicídios entre 2018 e 2019. 
 
4) Qual o diferencial do TDG, o canal de teleatendimento para perigos graves? 
a) O TGD conecta mulheres vítimas de violência no departamento de Seine-Saint-Denis. 
b) O TGD coleta e analisa dados sobre as violências reportadas no departamento de 
Seine-Saint-Denis e propõe medidas protetivas para os órgãos responsáveis. 
c) O TGD permite que as mulheres sejam capazes de contatar em caso de perigo. 
d) O TGD funciona 24 h, dentro e fora do departamento de Seine-Saint-Denis. 
 
5) Como o novo presidente do tribunal judicial de Bobigny, Peimane Ghaleh-
Marzban, avalia o compromisso do tribunal em acabar com a violência contra as 
mulheres? 
a) É essencial que o juiz analise cada caso de violência dentro das particularidades das 
vítimas em questão. 
b) É crucial que o juiz não se apresse ao analisar um caso de violência contra mulher. 
c) É necessário que o juiz contate o serviço social do departamento de Seine-Saint-Denis 
para que a administração da justiça esteja de acordo com as necessidades da vítima em 
questão. 
d) É fundamental que o juiz esteja em contato com os parceiros responsáveis para 
que a administração da justiça esteja de acordo com as necessidades da 
população. 
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6) Durante o primeiro confinamento, de que maneira o Observatório Departamental 
de Violências contra as mulheres inovou segundo Stéphane Troussel? 
a) Com a retirada de cônjuges violentos do lar. 
b) Com a criação de um fundo cujo objetivo era custear o aluguel de mulheres vítimas de 
violência. 
c) Com a divulgação de cartilhas eletrônicas sobre feminicídio no departamento de Seine-
Saint-Denis.  
d) Com a manutenção dos postos de atendimento às vítimas de violência no 
departamento de Seine-Saint-Denis.  
 
7) Segundo Ernestine Ronai, como o governo reagiu ao aumento de queixas no 
departamento de Seine-Saint-Denis durante o primeiro confinamento?  
a) 6 milhões de euros foram enviados ao combate à violência contra mulheres. 
b) O governo lançou uma campanha intensa de prevenção e informação.  
c) Apesar da falta de recursos, o governo propôs um plano de diminuição no número de 
casos de violência contra mulheres nos próximos 24 meses. 
d) Nenhuma intervenção foi feita. 
 
8) Ainda segundo Ernestine Ronai, qual fator facilitaria o atendimento às mulheres 
vítimas de violência? 
a) O aumento na quantidade de verba destinada ao TGD. 
b) A presença de mulheres em cargos de chefia na polícia. 
c) O reforço na tomada de medidas preventivas. 
d) A melhoria da formação das forças policiais. 
 
9) Para Édouard Durand, juiz em Bobigny e co-presidente da comissão de violência 
do Conselho Superior para a Igualdade entre Mulheres e Homens, qual dos 
aspectos abaixo deve ser tido como prioridade? 
a) O combate contra a impunidade dos agressores. 
b) A inserção de discussões sobre gênero na escola. 
c) A atualização do código penal francês no que diz respeito à violência contra mulheres. 
d) A melhoria no acesso à informação nas periferias do departamento de Seine-Saint-
Denis. 
 
10) Qual paralelo é estabelecido por Édouard Durand para ilustrar as descobertas 
trazidas pelo confinamento? 
a) Há mulheres que denunciam, há mulheres que não denunciam. 
b) Há crianças que sofrem violência em casa, há crianças que sofrem violência na rua. 
c) Há pessoas que vivem em lares seguros, há pessoas que vivem em lares em 
situação de perigo. 
d) Há quem tenha cometido violência antes do confinamento, há quem tenha cometido 
violência apenas no confinamento. 
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11) Ainda segundo Édouard Durand, qual dado parece reforçar que um marido 
violento é um pai violento? 
a) 4 em cada 5 maridos já foram violentos contra suas esposas pelo menos uma vez nos 
primeiros dez anos de relação. 
b) 4 em cada 5 mulheres que foram vítimas de violência são mães. 
c) 9 em cada 10 crianças já presenciaram atos de violência em casa. 
d) 9 em cada 10 crianças já foram vítimas de violência em casa. 
 
12) Qual destas características não é citada por Karen Sadlier ao descrever o perfil 
de um pai violento? 
a) Problemas de parentalidade.  
b) Egocentrismo.  
c) Dificuldade em entender que seus filhos têm necessidades fundamentais diferentes que 
ele. 
d) Problemas financeiros. 
 
13) Ainda segundo Karen Sadlier, que pensamento é observado em pais violentos?  
a) A culpa vem de fora: se os filhos apanham, é por culpa deles. 
b) Agressão e correção são sinônimos: se os filhos apanham, é para o bem deles. 
c) Agressão não traumatiza: fui agredido e não desenvolvi nenhum distúrbio. 
d) Não há correção mais eficaz que agressão. 
 
14) Qual procedimento é tomado pelo MAP e pelos ERP em caso de violência 
doméstica contra crianças? 
a) Um assistente social toma conta temporariamente da criança, até que as autoridades 
responsáveis indiquem os autores da(s) violência(s). 
b) Os avós são contatados e tomam conta temporariamente da criança, até que as 
autoridades responsáveis indiquem os autores da(s) violência(s). 
c) Um profissional leva a criança a um ponto de encontro. Isso permite que o 
profissional converse com a criança durante o trajeto. 
d) As autoridades são acionadas e um inquérito policial é instaurado. 
 
15) Qual oposição é apontada por Ernestine Ronai ao tratar da moradia? 
a) Ela defende a destituição do marido. Porém, ela reconhece que para uma mulher, 
perambular com os filhos em abrigos sociais é muito complicado. 
b) Ela sustenta que o estado deveria fornecer moradia e oportunidades de emprego para 
mulheres vítimas de violência. 
c) Ela argumenta que o mercado de trabalho não está pronto para receber mulheres 
vítimas de violência. Consequentemente, o número de mulheres sem moradia aumenta. 
d) Ela alega que as famílias das vítimas de violências não compreendem completamente 
a importância de removê-las de lares violentos. 
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16) Em que consiste o dispositivo "Um telhado para elas" coordenado pelo 
Observatório Departamental de Violências contra as mulheres?  
a) Permite identificar moradias nas periferias a preço reduzido. 
b) Permite agrupar habitações possíveis dentro de cotas municipais e 
intermunicipais de forma sustentável e permanente. 
c) Permite alugar temporariamente moradias sob taxas irrisórias. 
d) Permite custear o aluguel de vítimas de violência por até 6 meses. 
 
17) Lançado de maneira experimental em 2014 no departamento de Seine-Saint-
Denis, em que consiste o protocolo 'feminicídio'? 
a) Alertar o público-alvo através de campanhas nas escolas, nas estações de rádio e nas 
emissoras de televisão. 
b) Possibilitar a internação de mulheres vítimas de violência. 
c) Criação de uma secretaria responsável pela regulamentação de medidas provisórias. 
d) Possibilitar a internação de crianças em pediatria, com suporte psiquiátrico 
infantil adaptado. 
 
18) Nos casos de violência contra crianças no departamento de Seine-Saint-Denis, 
qual destes grupos não é amparado por um protocolo terapêutico? 
a) A família da criança.  
b) A polícia.  
c) Os vizinhos. 
d) Os educadores. 
 
19) Qual destas medidas não são citadas pela promotora pública Fabienne Klein-
Donati ao tratar das medidas tomadas para evitar a reincidência de casos de 
violência? 
a) Campanhas de conscientização em massa. 
b) Trabalhos em dependência química. 
c) Integração Profissional. 
d) Acomodação sustentável. 
 
20) Como o Centro de Recepção e de Orientação de Bagnolet recebe jovens de 15 a 
25 anos, vítimas de violência doméstica? 
a) Com dormitórios exclusivamente femininos e refeições 3 vezes ao dia. 
b) Com reuniões e disponibilização de conselheiros e psicólogos. 
c) Com estágios profissionalizantes. 
d) Com consultas médicas com ginecologistas voluntárias. 
 


