
 

 

 

1, 2, 3 diga lá outra vez -  OBJETIVOS DE DESENVOVLIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

1.Quantos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS ) foram aceites, por todas as 

nações do mundo, como parte da Agenda 2030? 
 

a. 17 

b. 8 

c. 10 

d. 16, além de algumas declarações sobre a implementação que na verdade não são um 

Objetivo 

2.Cada ODS é suportado por um conjunto de metas específicas - objetivos específicos que 

estão associados a esse Objetivo. Quantas metas existem no total? 

a. 99 

b. 1,016 

c. 169 

d. 51 

3.O ODS 1 é sobre a pobreza. Qual é o objetivo? 

 
a. Corte a pobreza pela metade até 2030 

b.  Reduzir a pobreza em 75% até 2030 

c.  Eliminar a pobreza em todas as suas formas em todos os lugares 

d.  Ajudar cada país a progredir na redução da pobreza 

 

4.O Objetivo 17 é sobre o fortalecimento dos "meios de implementação" e revitalização da 

"Parceria Global" para a realização de todos os outros Objetivos. Qual dos seguintes itens 

não faz parte do Objetivo 17? 

a. Mobilizar os recursos financeiros necessários para alcançar os Objetivos 

b. Promover torneios e festivais desportivos internacionais para promover os Objetivos 

c. Apoiar os países em desenvolvimento a desenvolver as capacidades de que necessitam 

em áreas como tecnologia, políticas públicas e dados para monitorizarem o progresso 

d.  Reforçar o comércio, especialmente para ajudar os países em desenvolvimento a 

aumentar as suas exportações e a dinamizarem as suas economias 



 

 

 

5.Na Agenda de 2030, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável  #13, sobre ação 

climática, tem um "*" (asterisco) . Porquê? 
 

a. Porque falar de alterações climáticas é mais importante do que todos os outros 

Objetivos. 

b.  É uma nota alertando que nas negociações não foi possível chegar a um acordo sobre 

as reais metas deste objetivo 

c. Reconhecer que a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações 

Climáticas é o principal fórum internacional, intergovernamental para negociar a 

resposta global às alterações climáticas 

d.  Porque o Objetivo sobre as mudanças climáticas está em constante mudança 

6.Qual dos seguintes objetivos não faz parte dos ODS 

a. Acesso a energia sustentável para todos    

b. Disponibilidade de água e saneamento para todos 

c.  Prestação de serviços de internet para todos 

d.  Promoção de empregos dignos para todos 

7.Os desafios de igualdade são especificamente mencionados em quantos dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (sem incluir as metas)? 

a.  Em dois deles: o Objetivo 6 sobre a água e o Objetivo 12 sobre produção e consumo 

sustentáveis 

b.  Em quatro deles: o Objetivo 2 sobre a fome, o Objetivo 7 sobre energia, o Objetivo 8 

sobre crescimento económico e emprego, e o Objetivo 14 sobre a preservação dos 

oceanos e mares 

c. Em três deles: Objetivo 4 sobre educação, Objetivo 5 sobre género e Objetivo 10 sobre 

redução de desigualdade dentro e entre países 

d. Em um deles: Objetivo 16 sobre a promoção de sociedades pacíficas e justas para 

todos 
 

8.Qual dos seguintes itens não faz parte do Objetivo 15, Proteger a Vida Terrestre 

a. Travar e reverter a degradação da terra    

b. Travar a de perda de biodiversidade    

c. Integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade no planeamento nacional e 
local 

d. Utilização da biotecnologia 



 

 

 

 

9.Qual das seguintes afirmações não é verdadeira sobre os ODS 

 

a. Incentivam a promoção da saúde, bem-estar e educação para todos, em todas as 

idades. 

b.  Promovem explicitamente a inovação 

c.  Incluem o desenvolvimento de cidades, infraestrutura e indústria sustentáveis 

d.  São um tratado internacional juridicamente vinculativo que todas as nações devem 

seguir 

 
 

10.Ultima questão! O que podemos fazer para apoiar a concretização dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 
 

a. Manter os governos e o setor privado responsáveis e apoiar organizações da sociedade 

civil 

b.  Desenvolver projetos e parcerias e participar nas iniciativas existentes para a 

concretização de um ou mais objetivos 

c.  Usar o meu papel na sociedade - como professores, decisores políticos, 

consumidores… - para apoiar os ODS, tomar decisões que promovam os Objetivos e 

promover ações para implementar os Objetivos 

d.  Tudo acima ... e mais. 
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