
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável - ODS

 

1- Cada participante irá lançar o dado e
avançar conforme o número sorteado;

2- Caso o participante chegue a um dos
quadros com o ícone de um ODS, outro
participante deverá realizar a leitura do
cartão correspondente;

3- O participante só avançará na Rota
Sustentável caso responda corretamente a
pergunta referente ao ODS. Em caso de
erro, passará a vez para o próximo
participante.

Rota Sustentável
Nossa amiga Ritinha ouviu uma notícia na rádio
sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e ficou curiosa a respeito.
Você poderia guiá-la pela Rota Sustentável para que
ela aprenda mais um pouco sobre os ODS?

Chame um amigo(a) e siga as
instruções abaixo:

4- O objetivo do jogo é percorrer a Rota Sustentável até
chegar a marca de 2030, respondendo corretamente as
perguntas e ajudando a Ritinha a conhecer mais sobre os
ODS.
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Com o auxílio de uma tesoura sem ponta
e cola branca, recorte e monte o dado: 



Imprima as folhas a seguir, em
modo frente e verso, e recorte nos
locais indicados para a confecção
dos cartões de perguntas.



Podemos resumir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) n. 1 em:  

a) Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos
os lugares.
b) Acabar com a pobreza no Brasil.
c) Acabar com a pobreza na África e na América Central.

Resposta: alternativa a
Uma das metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) n. 2 é:

a) Garantir o acesso à alimentos de apenas parte da
população.
b) Manter as condições de má nutrição mundiais.
c) Alcançar a segurança alimentar por meio de alimentos
nutritivos e suficientes durante todo o ano.

Resposta: alternativa c

Como podemos atingir o Objetivo do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) n. 3?

a) Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e
medicamentos.
b) Estimular o consumo de alimentos industrializados.
c) Incentivar o sedentarismo (falta de atividade física).

Resposta: alternativa a





Este ODS n. 5 tem como objetivo:

a) Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as
mulheres e meninas.
b) Garantir que homens recebam maiores salários e melhores
empregos.
c) Estimular diferentes condições de trabalho para homens e
mulheres. Resposta: alternativa a
O que é saneamento?
a) Misturar resíduos sólidos (lixo) orgânicos com resíduos sólidos
(lixo) recicláveis.
b) A existência de lixões nas cidades brasileiras.
c) O conjunto de atividades relacionadas ao abastecimento de
água potável, o manejo de água da chuva, a coleta e o tratamento
de esgoto, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e
controle de pragas. Resposta: alternativa c

O que é energia limpa?

a) A energia gerada sem poluentes, de forma renovável e com
o mínimo de prejuízos a natureza.
b) A energia produzida por meio da queima do petróleo.
c) A energia gerada por meio de recursos limitados.

Resposta: alternativa a
Como podemos atingir o ODS n. 4?

a) Garantindo que apenas uma parcela das crianças tenha
acesso à educação.
b) Garantindo o acesso universal à educação, com meninos e
meninas completando todo o ensino básico.
c) Garantindo para os meninos o acesso à educação.

Resposta: alternativa b





Como podemos atingir o ODS n. 9?

a) Promovendo a industrialização inclusiva e sustentável.
b) Garantindo que apenas países desenvolvidos desenvolvam
indústrias. 
c) Reduzindo o número de trabalhadores de pesquisa e
desenvolvimento.

Resposta: alternativa a
Como podemos reduzir as desigualdades?

a) Garantindo que apenas uma parcela da população tenha
oportunidade de crescimento.
b) Incentivando investimento apenas em alguns Estados.
c) Promovendo a inclusão social, econômica e política de
todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça,
etnia, origem, religião ou condição econômica.

Resposta: alternativa c

Qual o objetivo do ODS n. 11?

a) Garantir o acesso de todos a moradia segura.
b) Aumentar os danos ambientais nas cidades.
c) Promover assentamentos informais ou domicílios
inadequados.

Resposta: alternativa a
Como podemos atingir o ODS n. 8?

a) Incentivando o trabalho forçado e o trabalho infantil.
b) Promovendo o crescimento econômico sustentado,
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho
decente para todos.
c) Não incentivando a modernização tecnológica.

Resposta: alternativa b





O que podemos fazer em nossa casa para ajudar a atingir o
ODS n. 13?
a) Utilizar materiais que sejam produzidos de forma
sustentável.
b) Comprar sem saber a procedência dos materiais.
c)  Estimular o consumo desenfreado.

Resposta: alternativa a
Como podemos contribuir com o ODS n. 14?

a) Poluindo os rios da cidade em que vivemos.
b) Não respeitando o período da Piracema.
c) Ajudando a manter os rios, lagos e mares limpos.

Resposta: alternativa c

Qual medida podemos adotar para que o ODS n. 15 seja
aplicado na cidade em que vivemos?

a) Incentivar o plantio de árvores nas calçadas, parques,
praças e quintais, de acordo com a legislação municipal.
b) Aumentar a quantidade de áreas não naturais.
c) Desmatar as áreas de nascentes.

Resposta: alternativa a
O ODS n. 12 pode ser atingido por meio de:
a) Incentivo exclusivo para empresas pequenas para adoção de
práticas sustentáveis. 
b) Promovendo o cuidado ambientalmente adequado com os produtos
químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes,
de acordo com os marcos internacionais acordados.
c) Aumentando a geração de resíduos.

Resposta: alternativa b





O ODS n. 16 tem como objetivo:
a) Incentivar a criação de instituições que beneficiem apenas uma
parcela da população.
b) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para
todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas
em todos os níveis.
c) Estimular guerra entre diferentes povos. Resposta: alternativa b

Como podemos atingir o ODS n. 17?

a) Fortalecendo os meios de implementação e revitalizando a
parceria global para o desenvolvimento sustentável.
b) Quebrando acordos estabelecidos com outros Países.
c)  Não incentivando parcerias internacionais.

Resposta: alternativa a




