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 Conferências Ambientais e 
Sustentabilidade 
 
1. Ao fazer o estudo bibliográfico sobre um determinado assunto do conteúdo programático do 
vestibular da Universidade de Pernambuco (UPE), um vestibulando encontrou e anotou a 
seguinte definição: “É aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades.”  
 
Trata-se da definição correta de  

a) Crescimento neomalthusiano ambiental.  
b) Desenvolvimento sustentável.  
c) Ecodesenvolvimento neoliberal.  
d) Desenvolvimento ambiental.  
e) Ecodesenvolvimento darwinista.  

  
 
2. As queimadas, cenas corriqueiras no Brasil, consistem em prática cultural relacionada com um 
método tradicional de “limpeza da terra” para introdução e/ou manutenção de pastagens e 
campos agrícolas. Esse método consiste em: (a) derrubar a floresta e esperar que a massa 
vegetal seque; (b) atear fogo, para que os resíduos grosseiros, como troncos e galhos, sejam 
eliminados e as cinzas resultantes enriqueçam temporariamente o solo. Todos os anos, milhares 
de incêndios ocorrem no Brasil, em biomas como Cerrado, Amazônia e Mata Atlântica, em taxas 
tão elevadas, que se torna difícil estimar a área total atingida pelo fogo. 
 

CARNEIRO FILHO, A. Queimadas. Almanaque Brasil Socioambiental. São Paulo: Instituto 
Socioambiental, 2007 (adaptado). 

 
Um modelo sustentável de desenvolvimento consiste em aliar necessidades econômicas e sociais 
à conservação da biodiversidade e da qualidade ambiental. Nesse sentido, o desmatamento de 
uma floresta nativa, seguido da utilização de queimadas, representa: 

a) método eficaz para a manutenção da fertilidade do solo. 
b) atividade justificável, tendo em vista a oferta de mão de obra. 
c) ameaça à biodiversidade e impacto danoso à qualidade do ar e ao clima global. 
d) destinação adequada para os resíduos sólidos resultantes da exploração da madeira. 
e) valorização de práticas tradicionais dos povos que dependem da floresta para sua 

sobrevivência. 
 
 
3. NOVA TENTATIVA 
Dirigentes do G8 e de outros nove países afirmam: a meta é manter o planeta apenas 2 graus 
mais quente do que em 1900. 
Depois do fracasso do Protocolo de Kyoto, o pacto que estabelecia metas para algumas nações 
diminuírem a emissão de gases causadores do efeito estufa, o mundo parece estar mais próximo 
de um acordo antipoluição. Um avanço nesse sentido ocorreu na semana passada, em Áquila, na 
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Itália, na reunião de cúpula do G8. Outros nove países participaram do encontro como 
convidados. Pela primeira vez, os Estados Unidos apoiaram ações contra o aquecimento global. 
O foco de resistência ao pacto climático está agora em outro grupo de países, pois, por pressão 
da China e da Índia, os países do grupo do G5 não definiram a redução de, pelo menos, metade 
das emissões de gases do efeito estufa, até 2050. 

Texto adaptado – Revista Veja – 15/07/2009 
 
Com base nas informações deste texto e nos seus conhecimentos sobre o fenômeno do 
aquecimento global, está CORRETO o que se afirma na alternativa: 

a) O Protocolo de Kyoto foi uma tentativa de estabelecer a redução dos gases causadores do 
efeito estufa nos países subdesenvolvidos.   

b) A oposição contra um acordo antipoluição vem agora de um grupo de nações emergentes, 
que estão em desenvolvimento.   

c) A China resiste ao acordo, pois é um país que apresenta baixos índices de emissão de 
gases causadores do efeito estufa.   

d) Os Estados Unidos fizeram uma promessa de reduzir, ainda nesta década, 80% dos gases 
lançados na atmosfera.   

 
 
4. O Protocolo de Kyoto — uma convenção das Nações Unidas que é marco sobre mudanças 
climáticas, — estabelece que os países mais industrializados devem reduzir até 2012 a emissão 
dos gases causadores do efeito estufa em pelo menos 5% em relação aos níveis de 1990. Essa 
meta estabelece valores superiores ao exigido para países em desenvolvimento. Até 2001, mais 
de 120 países, incluindo nações industrializadas da Europa e da Ásia, já haviam ratificado o 
protocolo. No entanto, nos EUA, o presidente George W. Bush anunciou que o país não ratificaria 
“Kyoto”, com os argumentos de que os custos prejudicariam a economia americana e que o 
acordo era pouco rigoroso com os países em desenvolvimento.               

(Adaptado do Jornal do Brasil, 11/04/2001) 
   
Na tabela encontram-se dados sobre a emissão de CO2: 

 
World Resources 2000/2001. 
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Considerando os dados da tabela, assinale a alternativa que representa um argumento que se 
contrapõe à justificativa dos EUA de que o acordo de Kyoto foi pouco rigoroso com países em 
desenvolvimento. 

a) A emissão acumulada da União Europeia está próxima à dos EUA. 
b) Nos países em desenvolvimento as emissões são equivalentes às dos EUA. 
c) A emissão per capita da Rússia assemelha-se à da União Europeia. 
d) As emissões de CO2 nos países em desenvolvimento citados são muito baixas. 
e) A África do Sul apresenta uma emissão anual per capita relativamente alta. 

 
 
5. Em 1972, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio 
Ambiente, em Estocolmo (Suécia). Nesse encontro os chefes de Estado debateram questões 
sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, reunião que ficou conhecida como a “tomada de 
consciência”. De lá para cá, muitas foram as preocupações ambientais que mobilizaram 
governos e ONG’s (Organizações Não Governamentais). Analise as proposições em relação 
aos eventos mais conhecidos em defesa do Meio Ambiente e da vida no Planeta, nas cinco 
últimas décadas.  
I. A Assembleia Geral da ONU, de 1983, encarregou uma comissão para estudar o binômio 
desenvolvimento X meio ambiente.  
II. O Relatório Brundtland, de 1987, cunhou pela primeira vez a ideia de desenvolvimento 
sustentável.  
III. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizou-se 
em 1992, no Rio de Janeiro, mais conhecida como Rio-92.  
IV. A Agenda XXI, elaborada durante a Rio-92, era um ambicioso programa para implantação 
de um modelo de desenvolvimento sustentável no mundo.  
V. A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), 
conhecida também como Rio+20 (2012), discutiu a renovação do compromisso em relação ao 
desenvolvimento sustentável.  
 
Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.  
b) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.  
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.  
d) Somente a afirmativa V é verdadeira.  
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.  
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