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 Exercícios Conferências Ambientais e 
Desenvolvimento Sustentável 
 
1.  

 
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 
frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir 
adiante, 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 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 imperativo 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 
debater questões relativas ao meio ambiente. Este encontro é considerado como a primeira 
mobilização 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 
Sustentável; nesse encontro foram discutidas somente questões relacionadas ao meio 
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ambiente. Esse encontro recebeu a denominação de Rio + 10, pois aconteceu 10 anos 
após a conferência do Rio-92. 

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

 
 
2. (FGV-SP) Nos jornais em todo o mundo, cotidianamente a palavra crise está presente e 
associada à economia. Várias reuniões de lideranças mundiais são realizadas para discutir a crise 
econômica e, nelas, a questão ambiental é geralmente tratada com menor profundidade com que 
se discutem os problemas econômicos.  
 
Um dos grandes desafios para diminuir o peso da crise ambiental é: 

a) Difundir, em escala global, os hábitos de consumo que estão presentes nos países 
tradicionalmente desenvolvidos. 

b) Controlar a natalidade nos países mais pobres e emergentes de modo a retardar a 
chegada dos 8 bilhões de habitantes previstos para 2015. 

c) Desenvolver pesquisas de novas tecnologias para incentivar o uso de recursos naturais 
menos susceptíveis ao esgotamento. 

d) Expandir modelos econômicos neoliberais que concretizem ações voltadas à educação 
ambiental nos países pobres. 

e) Promover a desconcentração espacial das populações que vivem nos vales fluviais onde 
há forte pressão sobre os recursos naturais. 

 
 
3. (UDESC) A definição de desenvolvimento sustentável mais usualmente utilizada é a que 
procura atender às necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras. 
Isso significa optar pelo consumo de bens produzidos com tecnologia e materiais menos 
ofensivos ao meio ambiente, utilização racional dos bens de consumo, evitando-se o desperdício 
e o excesso e ainda, após o consumo, cuidar para que os eventuais resíduos não provoquem 
degradação ao meio ambiente. Principalmente: ações no sentido de rever padrões insustentáveis 
de consumo e minorar as desigualdades sociais. O Brasil está em uma posição privilegiada para 
enfrentar os enormes desafios que se acumulam. Abriga elementos fundamentais para o 
desenvolvimento: parte significativa da biodiversidade e da água doce existente no planeta; 
grande extensão de terras cultiváveis. 
  
De acordo com esta definição, o desenvolvimento sustentável pressupõe: 

a) Traçar um novo modelo de desenvolvimento econômico para nossa sociedade com o uso 
racional dos recursos naturais disponíveis e indisponíveis. 

b) A redução do consumo das reservas naturais com a consequente estagnação do 
desenvolvimento econômico e tecnológico; 

c) A preservação do equilíbrio global e do valor das reservas de capital natural, o que não 
justifica a desaceleração do desenvolvimento econômico e político de uma sociedade; 

d) A distribuição homogênea das reservas naturais entre as nações e as regiões em nível 
global e regional. 

e) Definir os critérios e instrumentos de avaliação do custo-benefício e os efeitos 
socioeconômicos e os valores reais do consumo e da preservação. 
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 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.  
 

 
 
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 Européia 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 Européia.  
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. (FGV-RIO) A partir da segunda metade do século passado, a mobilização em torno do 
ambiente foi divulgada e se consolidou por meio de estudos e das cúpulas, ou das conferências 
internacionais. 
 
Sobre essas conferências, pode-se afirmar: 
 
I. A primeira grande conferência internacional convocada especificamente para a discussão da 
problemática ambiental ocorreu em Estocolmo, em 1972. 
II. Na Rio-92, foram divulgadas as convenções sobre Mudanças Climáticas e sobre Diversidade 
Biológica, que figuram na agenda ambiental internacional. 
III. Na Rio+20, que ocorreu no Rio de Janeiro, em 2012, todos os países participantes ratificaram 
o novo Protocolo de Quioto, aderindo à nova ordem ambiental internacional. 
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Está correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) I e II, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 

 
 
6. (UPF) As afirmativas que seguem estão relacionadas à Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, realizada no Rio de Janeiro em junho de 2012. Sobre o 
tema, assinale a opção correta. 

a) Analisando o período de vinte anos entre a Eco 92 e a Rio+20, representantes dos países 
em diferentes estágios de desenvolvimento foram unânimes em reconhecer os sensíveis 
avanços no uso racional dos recursos naturais, na erradicação da pobreza, na redução das 
diferenças sociais e econômicas, na utilização de energias limpas e na redução da emissão 
de gases de efeito estufa. 

b) b) Em meio à severa crise da economia mundial, especialmente dos países do Euro, os 
governantes dos países desenvolvidos tomaram atitudes decisivas e rápidas quanto ao 
estabelecimento de cotas de participação financeira, que visem    fomentar a recuperação 
do meio ambiente como forma de resgatar a economia dos países em crise. 

c) A Rio+20 teve o grande mérito de ratificar o Protocolo de Kyoto (1997), assegurando a 
adesão de todos os principais países poluidores na meta de redução dos níveis de emissão 
de gases poluentes. 

d) Os países em desenvolvimento reunidos na Rio+20 regulamentaram a adoção de áreas de 
preservação nas margens dos rios, decidindo que essa medida deve ser aplicada apenas 
aos rios de grande porte e em grandes propriedades. 

e) A Conferência da ONU denominada Rio+20 discutiu temas para o futuro e produziu uma 
declaração intitulada “O Futuro que queremos”, preocupada em atingir uma economia 
sustentável que busque reduzir a degradação do meio ambiente, que combata a pobreza e 
assegure a produção de alimentos para todos. 
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