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01. O setor de agricultura animal é responsável por 18% das emissões de gases causadores do efeito estufa, medidos pela concentração 
de dióxido de carbono (CO

2
), parcela maior do que a representada por carros, caminhões e veículos utilitários esportivos. Esse número 

explica tanto os impactos diretos do setor pecuário quanto os impactos de alimentar os aproximadamente 63 bilhões de animais de 
produção do mundo.

 Resposta: C

02. Todos os itens estão corretos.

 Resposta: E

03. O texto aborda a temática da obsolescência planejada, na qual os produtos mais novos são elaborados para terem um curto ciclo de 
reposição, ideia essa que leva a maior degradação do meio ambiente.

 Resposta: D

04. Uma das principais contribuições da PNUMA para o Rio+20 foi a economia verde, ou mercado verde, que preza o desenvolvimento 
sustentável.

 Resposta: B

05. Caro aluno, a conferência de Estocolmo em 1972 foi considerada a primeira conferência das Nações Unidas para o meio ambiente. 
Foi considerada frustrante, pois consistiu no impasse entre o mundo norte e o mundo sul.

 Resposta: B

06. O desenvolvimento sustentável é uma postura de uso disciplinado da natureza na qual tem como objetivo conservar o meio ambiente 
para não comprometer os padrões de vida das gerações futuras.

 Resposta: B

07. Biodiversidade refere-se à variedade de vida no planeta Terra, incluindo a variedade genética dentro das populações e espécies, a variedade 
de espécies da flora, da fauna, de fungos macroscópicos e de microrganismos, a variedade de funções ecológicas desempenhadas 
pelos organismos nos ecossistemas; e a variedade de comunidades, habitats e ecossistemas formados pelos organismos.

 Resposta: B

08. A Conferência de Estocolmo realizada em 1972 foi considerada frustrante no que tange à produtividade de documentos importantes 
voltados para o desenvolvimento sustentável. A Conferência se resumiu à divergência de interesses dos países do Norte que defendiam 
o “Crescimento zero” e os países do sul que defendiam o “Desenvolvimento a qualquer preço”.

 Resposta: A

09. As unidades de proteção integral e a unidade de uso sustentável promovem simultaneamente a preservação de áreas dispersas por 
diversos biomas brasileiros, protegendo, desta forma, os mananciais, a fauna e a flora dos ambientes.

 Resposta: D

10. A questão exige do aluno a interpretação do texto que versa sobre a relação entre economia e degradação do meio ambiente, relação 
essa que é marcada pelo interesse econômico acima do interesse ambiental.

 Resposta: D
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