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PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 

1) Com base no artigo veiculado, por que os direitos das mulheres são 
particularmente importantes no tocante à violência sexual e o que os grupos 
mais conservadores temem sobre a questão? (2,0) 

 
Os direitos das mulheres são especialmente importantes , pois elas são mais 

propensas a precisar de assistência médica e o direito da mulher ao aborto , por 

exemplo, é uma questão controversa . Há muitos grupos religiosos 

conservadores influentes em todo o país que se opõem fortemente à ideia de que 

a mulher deve ter o direito ao aborto após ter sido agredida sexualmente , 

porque acredita-se que poderia levar à  sua legitimização, e eles, 

consequentemente, fizeram  lobby contra esta lei . 

 
2) De acordo com o texto, quais foram os avanços e consequências trazidas com a 

promulgação da Lei Maria da Penha em 2006? (3,0) 
 
Em 2006, a Lei Maria da Penha - considerada um dos avanços mais 

extraordinários nos últimos anos em nosso país - foi introduzida para punir os 

homens que agridem suas parceiras , ou ex- parceiras , e forçou o governo 

brasileiro a estabelecer serviços públicos de proteção às vítimas de violência 

doméstica, incluindo polícia/delegacia especial e tribunais judiciais. Esta lei 

também ajudou a estabelecer que os crimes não são apenas as agressões 

sexuais , mas há também questões culturais, psicológicas e morais que 

caminham lado a lado com elas. São estas questões secundárias que muitas 

vezes podem levar a espancamentos e até assassinatos. 

 
3) Traduza o parágrafo a seguir: (5,0) 

 
In a society fuelled by machismo, there is quite a lot of resistance from the 
police and this is an issue we continue to work hard to combat.  But we continue 
our battle to reaffirm the importance of public policies that can guarantee a full 
life for all women and effectively prevent gender-based violence.  I really 
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believe that through our work we can open up the eyes of fellow citizens around 
the country to fight for women’s rights.  As church community members become 
aware of the violence suffered by their women, there will no longer be silence 
and I hope the perpetrators will be condemned. If we can end the silence and 
denial, we will be victorious in the fight against violence against women. 

Em uma sociedade alimentada pelo machismo ,há muita resistência da polícia e 

esta é uma questão que continuamos a trabalhar duramente para combater. Mas 

continuamos nossa batalha para reafirmar a importância de políticas públicas 

que possam garantir uma vida plena para todas as mulheres e, efetivamente, 

prevenir a violência baseada no género. Eu realmente acredito que através do 

nosso trabalho podemos abrir os olhos dos cidadãos em todo o país para lutar 

pelos direitos das mulheres . Uma vez que os membros da comunidade da igreja 

tomem consciência da violência sofrida pelas suas mulheres, não haverá mais 

silêncio e eu espero que os autores/perpetradores  sejam condenados . Se nós 

podemos extinguir o silêncio e a negação, seremos vitoriosos na luta contra a 

violência contra as mulheres  
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