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01. O processo de produção agrícola utiliza grande volume das águas fluviais e dos lençóis freáticos próximos às terras. Contudo, em 
épocas de estiagem, há a perda dessas águas, forçando o agricultor a interferir diretamente nos cursos dos rios. Esta medida acaba por 
originar problemas socioambientais como erosão e sedimentação nos cursos fluviais, gerando menor oferta de peixes para pescadores 
e água para outros agricultores.

 Resposta: E

02.
A) Verdadeiro – A afirmativa enfatiza a importância da preservação da biodiversidade em âmbito planetário: “Preservar a biodiversidade 

constitui uma das condições básicas para manter os ambientes sadios no nosso planeta”. As atividades humanas têm gerado uma 
redução drástica da biodiversidade, sendo que muitas espécies estão ameaçadas de extinção, consequência da intensificação das 
queimadas, desmatamentos, atividade industrial, entre outros.

B) Falso – A conservação da biodiversidade deve ocorrer em âmbito global, visto que os problemas não se restringem ao regional.
C) Falso – O processo de preservação ambiental também deve ocorrer nos países em desenvolvimento e nos subdesenvolvidos.
D) Falso – A preservação da biodiversidade é uma questão global, não sendo restrita a determinadas regiões do planeta.
E) Falso – A biodiversidade deve ser preservada pelos países com elevado desenvolvimento tecnológico. Porém, esse processo deve 

abranger também todas as nações do planeta.

03. O uso racional da natureza como forma de conservar para gerações futuras é definida como sendo desenvolvimento sustentável.

 Resposta: B

04. Realizada em 2012 no Rio de Janeiro (vinte anos após a Rio 92), a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
ganha o nome de Rio + 20. Vale destacar que essa conferência não obteve o resultado almejado, pois a crise de 2008 engessou a 
sensibilidade de muitos líderes políticos que nem mesmo chegaram a ir para o encontro.

 Resposta: C

05. Os avanços das metas de sustentabilidade se dão na marcha lenta. A Rio + 20 foi pouco produtiva, pois a crise que imobiliário que 
iniciou nos Estados Unidos em 2008 desviou a atenção de importantes líderes políticas para a questão ambiental. Um dos documentos 
criados nessa conferência chama-se “O Futuro que queremos” que consiste na pegada ecológica na qual haja ações coletivas que 
busque a sustentabilidade ambiental e social.

 Resposta: E
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