
 

 

 
 

PROJETO ECOVIVER 

ENSINO FUNDAMENTAL 2 

ATIVIDADE 11 

TEMA: OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODSs) 

 

Você tem duas alternativas: Verdadeiro ou Falso. Vamos lá? 

 

Sobre a VIDA TERRESTRE 

 
Você sabia que entre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) há um específico que trata da 

vida terrestre? 

 

O objetivo de número 15 tem a finalidade de proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter 

a degradação da terra e a perda de biodiversidade. 

 

As problemáticas ambientais estão relacionadas à forma com que o homem lida com o meio ambiente. O 

desmatamento irregular nas florestas, seja pelo corte de árvores ou queimadas, traz consequências para a 

sociedade e a natureza, tais como a perda dos habitats e alimentos para os animais, extinção de espécies 

endêmicas (aquelas que vivem somente num local), perda de nutrientes do solo, urbanização sem 

planejamento, poluição, aumento da temperatura, falta de água, diminuição dos recursos naturais, entre 

outros. 

 

Reflita como essas problemáticas ambientais geram impactos, diretos e/ou indiretos, na sua vida e  nada 

sua família hoje, e como podem impactá-los no futuro. 

 

Vamos agora conhecer as metas estabelecidas pelas Nações Unidas? Assinale verdadeiro ou falso para 

cada questão. Em seguida, confira as respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  1 1) Até 2020, assegurar a conservação, 
recuperação e uso sustentável de 
ecossistemas terrestres e de água doce 
interiores. 

(   ) Verdadeiro (   ) Falso 

6)   2) Garantir uma repartição justa e equitativa dos 
benefícios derivados da utilização dos recursos 
genéticos e promover o acesso adequado aos recursos 
genéticos. 

(   ) Verdadeiro (   ) Falso 

2) 3) Até 2020, deter o desmatamento, porém 
sem ainda ter a possibilidade de restaurar as 
florestas degradadas por questões 
econômicas. 

(   ) Verdadeiro (   ) Falso 

7)   4) Tomar medidas lentamente para acabar com a caça 
ilegal e o tráfico de espécies da flora e fauna 
protegidas. 

(   ) Verdadeiro (   ) Falso 

3) 5) Até 2030, combater a desertificação, 
restaurar a terra e o solo degradado, 
incluindo terrenos afetados pela 
desertificação. 

(   ) Verdadeiro (   ) Falso 

8)   6) Até 2020, implementar medidas para selecionar a 
introdução de espécies exóticas invasoras em 
ecossistemas terrestres e aquáticos. 

(   ) Verdadeiro (   ) Falso 

4) 7) Até 2020, assegurar a conservação dos 
ecossistemas de montanha, incluindo a 
biodiversidade, para melhorar sua 
capacidade de proporcionar benefícios que 
são essenciais para crescimento da 
economia. 

(   ) Verdadeiro (   ) Falso 

9)   8) Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da 
biodiversidade ao planejamento nacional e local, nos 
processos de desenvolvimento, nas estratégias de 
redução da pobreza e nos sistemas de contas. 

(   ) Verdadeiro (   ) Falso 
  

5) 9) Planejar medidas a ser implantadas a 
partir de 2040, para evitar a extinção de 
espécies ameaçadas. 

(   ) Verdadeiro (   ) Falso  

 


