
 

 

Tarefa 10 – Professora Vanessa 
 
01. RELACIONE sociedade de consumo e meio ambiente. 
 
02. POR QUE a preservação ambiental é um desafio imposto à sociedade de consumo? 
 
03. Pense em duas ações que podemos executar em nosso dia à dia que contribuem para a diminuição da 

poluição do ar. 
 
04. CITE consequências do aquecimento global. 
 
05. POR QUE o espaço geográfico terrestre é cada vez mais intensamente transformado para atender ao nível 

de consumo mundial? Como esse processo está relacionado à degradação ambiental? 
 
06. QUAL é a responsabilidade dos países ricos e dos países pobres no processo mundial de degradação do 

meio ambiente? 
 
07. PESQUISE sobre o Protocolo de Kyoto. ESCREVA um parágrafo sobre o que aprendeu. 
 
08. Devido à alarmante realidade de agressões ao meio ambiente, importantes eventos foram realizados para 

discutir soluções. Destacam-se a 1º Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ocorrida em 
1972 na capital da Suécia, Estocolmo, e o Rio-92, ocorrido no Brasil, em 1992. Estas reuniões contribuíram 
para disseminação da ideia de um desenvolvimento sustentável. Mas afinal, em que consiste o 
desenvolvimento sustentável 

 
09. Leia os textos 

TEXTO I 
"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações." 

Constituição Federal do Brasil, 1988, título VIII, capítulo VI. 
 

TEXTO II 
As praias do Rio estão poluídas. Nada de novo. As praias sempre estiveram meio poluídas nos últimos 
anos. Fragmentos de desconforto com a degradação ambiental acabaram articulando-se para compor um 
quadro mais amplo de uma cidade que se desintegra. Alguma coisa aconteceu. O Rio de tantos janeiros 
acordou em janeiro de uma ressaca de séculos. Agora é correr contra o tempo e não esquecer jamais 
desse presente colossal em forma de cidade que nos chegou às mãos e que precisa ser entregue adiante, 
como bastão numa corrida de revezamento. 

Adaptado de Fernando Gabeira, Folha de São Paulo. 
 
EXPLIQUE duas ações que poderiam reverter esta situação de degradação ambiental 

 
10. Qual é a importância das relações internacionais para o encaminhamento de soluções dos problemas 

ambientais? 
 
 


