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Conferências ambientais e Sustentabili-
dade 

 
1.  (UNIRIO) A ideia de DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL tem sido cada vez mais discutida 
junto às questões que se referem ao crescimento econômico. De acordo com este conceito consi-
dera-se que: 

a) o meio ambiente é fundamental para a vida humana e, portanto, deve ser intocável. 
b) os países subdesenvolvidos são os únicos que praticam esta ideia, pois, por sua baixa in-

dustrialização preservam melhor o seu meio ambiente do que os países ricos. 
c) ocorre uma oposição entre desenvolvimento e proteção ao meio ambiente, e, portanto, é 

inevitável que os riscos ambientais sustentem o crescimento econômico dos povos. 
d) se deve buscar uma forma de progresso socioeconômico que não comprometa o meio am-

biente sem que, com isso, deixemos de utilizar os recursos nele disponíveis. 
e) são as riquezas acumuladas nos países ricos em prejuízo das antigas colônias, durante a 

expansão colonial, que devem, hoje, sustentar o crescimento econômico dos povos. 
 

 
2. (UDESC) 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 so-
bre o meio ambiente e o desenvolvimento, reunião que ficou conhecida como a “tomada de cons-
ciência”. 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 de-
senvolvimento X meio ambiente. 
II. O Relatório Brundtland, de 1987, cunhou pela primeira vez a ideia de desenvolvimento susten-
tável. 
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 desenvolvi-
mento 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. 

 
 
3. Sobre essas conferências e as propostas apresentadas, assinale a alternativa correta. 
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a) Na Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972, discutiram-se duas propostas sobre o 
desenvolvimento e o meio ambiente: a do Desenvolvimento Zero e a do Desenvolvimento a 
Qualquer Preço. Essa conferência significou a primeira tentativa mundial de equaciona-
mento dos problemas ambientais. 

b) Na ECO-92, a participação dos Estados Unidos foi louvável ao assinar o Acordo Internaci-
onal da biodiversidade e da Convenção sobre Mudanças Climáticas. Os Estados Unidos 
passaram, assim, para a história da humanidade como verdadeiros defensores da boa qua-
lidade de vida no planeta. 

c) Na ECO-92, no Rio de Janeiro, foi redigida a Carta da Terra ou Declaração do Rio(Agenda 
21), que atribuiu aos países pobres a maior responsabilidade pela conservação do meio 
ambiente e estabeleceu metas para a preservação da biodiversidade e para a diminuição 
da emissão de gases na atmosfera. 

d) O modelo econômico proposto está fundamentado no conceito de desenvolvimento susten-
tável, segundo o qual o meio ambiente deve ser intocável e o atendimento às necessidades 
do presente devem garantir às gerações futuras a possibilidade de satisfazerem suas pró-
prias necessidades. 

e) Em 1983, a ONU organizou a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvi-
mento com a tarefa de realizar um amplo levantamento sobre o tema. As conclusões foram 
sintetizadas no documento chamado de Protocolo de Kyoto, publicado em 1997, no qual se 
introduz o conceito de desenvolvimento sustentável. 

 

 

 4. (IFTM) 

 
 Fonte: http://karlacunha.com.br/tag/charges/, acesso em 20/11/2012. 

A Carta da Terra 
Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade 
deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frá-
gil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adian-
te, devemos reconhecer que o meio de uma diversidade de culturas e formas de vida, somos uma 
família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para 
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gerar uma sociedade sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos 
universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Para chegar a esse propósito, é imperati-
vo que, nós, os povos da terra, declaremos nossa responsabilidade uns para os outros, com 
grande comunidade da vida, e com as futuras gerações. (...) 

Preâmbulo da Carta da Terra. Em: www.eartcharter.org. 
 
Diante das questões ambientais e do desenvolvimento sustentável que permeiam as discussões 
da sociedade atual, assinale a opção correta: 

a) O conceito de desenvolvimento sustentável começou a ser elaborado no início do século 
XVI, antes mesmo da Primeira Revolução Industrial. 

b) Em 1972, em Estocolmo, na Suécia, representantes de 113 países reuniram-se para deba-
ter questões relativas ao meio ambiente. Este encontro é considerado como a primeira mo-
bilização em torno desse tema. 

c) Em 1992, o Rio de Janeiro abrigou a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o 
Desenvolvimento (Rio-92). Nesse encontro foi assinado o Protocolo de Kyoto por todos os 
países que participaram do evento. 

d) Em 2002, foi a vez do Egito abrigar a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentá-
vel; nesse encontro foram discutidas somente questões relacionadas ao meio ambiente. 
Esse encontro recebeu a denominação de Rio + 10, pois aconteceu 10 anos após a confe-
rência do Rio-92. 

e) Em 2012, o Brasil foi o palco do encontro da maior conferência da ONU sobre desenvolvi-
mento sustentável. Foram discutidas nessa ocasião a Agenda 21 e economia verde. Infe-
lizmente, devido à crise econômica, países da União Europeia não participaram do evento. 

 
 
5. (UFLA) 
  

 
Ao questionar a racionalidade humana, a charge tem por objetivo principal: 

a) Relacionar o desmatamento à extinção das aves. 
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b) Mostrar que os interesses econômicos sobrepõem-se à preservação ambiental. 
c) Mostrar que o uso de veículos contribui para o aumento da poluição atmosférica. 
d) Relacionar a expansão agrícola ao processo de degradação ambiental. 
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