
 
 
ANEXO B 
 
1. Verdadeiro ou falso 
Tempo de resposta: 03 minutos 
 
Os brasileiros descartam poucos resíduos, por isso não precisamos nos preocupar com esse tema. 
 
Resposta: Falso. De acordo com dados do Panorama dos Resíduos Sólidos 2021 da Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), o brasileiro descarta cerca de 1,07kg de resíduos 
por dia, que dependendo da sua destinação, pode causar impactos negativos para o meio ambiente, sociedade 
e economia.  
 
2. Verdadeiro ou falso 
Tempo de resposta: 03 minutos 
 
Somente os governos podem agir para garantir o direito ao meio ambiente equilibrado. 
 
Resposta: Falso. Todos nós podemos contribuir para garantir o direito ao meio ambiente equilibrado, por meio 
do consumo consciente e de pequenas ações no dia a dia somos responsáveis por grandes mudanças que 
garantem a proteção do meio ambiente para todos e para sempre.  
 
3. Verdadeiro ou falso 
Tempo de resposta: 03 minutos  
 
A única coisa que podemos fazer quando um produto não serve mais para nada para nós é encaminhá-lo 
adequadamente para a reciclagem. - Tempo de resposta: 03 minutos 
 
Resposta: Falso. Se o produto não tem mais utilidade para você ele pode ser necessário para outra pessoa. Em 
alguns casos, também é possível reformá-lo para dar a ele um novo uso: caixas e embalagens podem se 
transformar em brinquedos para as crianças, latas servem de vasos e pneus viram balanços. Quando realmente 
não houver outros usos para o produto, é hora de descartar seus resíduos de maneira correta, encaminhando 
o que for possível para a reciclagem. É sempre bom lembrar: não existe “jogar fora”, o “fora” é o planeta em 
que vivemos. 
 
  



 
 
4. Verdadeiro ou falso 
Tempo de resposta: 03 minutos 
 
Quando escolhemos melhor quais produtos consumimos no dia a dia, também estamos ajudando a garantir 
o direito ao meio ambiente equilibrado. - Tempo de resposta: 03 minutos 
 
Resposta: Verdadeiro. A produção de qualquer produto exige recursos, como água, energia e matérias-primas, 
e emite gases poluentes. Dessa forma, ao mudar seus hábitos de consumo - na compra, no uso e no descarte 
de produtos e serviços —, os consumidores contribuem para a proteção ambiental. 
 
5. Complete a frase 
Tempo de resposta: 03 minutos 
 
Na _ _ _ _ _ _ _ _ (dica: 8 letras) _ _ _ _ _ _ _ _ (dica: 8 letras) tudo que sobra após o consumo pode ser 
utilizado para a produção de novos produtos.  
 
Resposta: Economia Circular. 
 
6. Verdadeiro ou Falso 
Tempo de resposta: 03 minutos 
 
As empresas podem colaborar para a garantia do direito ao meio ambiente equilibrado e economia circular ao 
desenvolverem produtos que demandam menos recursos naturais e que possam ser totalmente 
reaproveitados quando não nos servirem para mais nada.  
 
Resposta: Verdadeiro.  
 
7. DESAFIO 
Tempo de resposta: 05 minutos 
 
Com a ajuda dos seus colegas desenhe o ciclo de vida de uma CAMISETA que será doada quando não for 
mais utilizada pelo seu dono(a) e responda: esse é um modelo de economia circular? 
 
8. DESAFIO 
Tempo de resposta: 05 minutos 
 
Com a ajuda dos seus colegas desenhe o ciclo de vida de uma EMBALAGEM que será RECICLADA quando não 
servir para mais nada e responda: esse é um modelo de economia circular? 
 
  



 
 
9. DESAFIO 
Tempo de resposta: 05 minutos 
 
Com a ajuda dos seus colegas desenhe o ciclo de vida de um copo de plástico que foi usado apenas uma vez 
e descartado e encaminhado para um aterro sanitário e responda: esse é um modelo de economia circular?  
 
10. Verdadeiro ou falso 
Tempo de resposta: 03 minutos 
 
A Economia Circular não influencia a quantidade de resíduos que são encaminhados para aterros sanitários. 
 
Resposta: Falso. Por meio da Economia Circular, tudo o que descartamos diariamente é concebido de forma 
que suas sobras sejam totalmente reaproveitadas por meio do reaproveitamento, remanufatura ou reciclagem 
ao final do ciclo de vida. Inclusive os resíduos orgânicos, facilmente decompostos pela ação de microrganismos, 
são usados para enriquecer o solo. 
 
DESEMPATE 
 
11. DESAFIO 
Tempo de resposta: 03 minutos 
 
Cite duas dicas para consumir de forma mais consciente no dia a dia.  
 
Respostas possíveis: 
 
Na hora da compra: pergunte-se se você realmente precisa comprar algo novo, lembre-se que muitas vezes 
alguém pode nos emprestar aquilo que precisamos, dessa forma nós poupamos a extração de mais recursos 
naturais do meio ambiente. 
 
Na hora do uso: cuide muito bem dos seus objetos, assim você contribui para prolongar ao máximo o tempo 
de vida desse produto, além de fazer bom uso de todos os recursos naturais que foram extraídos. 
 
Na hora do descarte: procure doar, reutilizar ou reciclar ao invés de descartar, assim evitamos o desperdício 
dos recursos naturais e o descarte inadequado. 
  


