
Questão 01

Greta Thunberg (Crédito: Shutterstock/Liv Oeian). Disponível em:
https://www.shutterstock.com/pt/g/livoeian. Acesso em 03 de agos. de 2020.

O Fórum Econômico Mundial (FEM) de Davos, na Suíça, foi realizado de 21 a 24
de janeiro de 2020 e tratou temas como ciência, tecnologia, sustentabilidade,
inteligência artificial, revolução industrial e meio ambiente.
A ativista sueca Greta Thunberg de 17 anos em sua participação no último dia
do Fórum Econômico Mundial de Davos, em suas reivindicações sobre o clima
falou

a) quero que ajam como agiriam em uma crise. Quero que vocês ajam como
se a casa estivesse pegando fogo, porque está.
b) eu sou o tipo de pessoa que não gosta quando alguém fala uma coisa e faz
outra. E esse é o caso com as mudanças climáticas.
c) o fato de ninguém parecer se importar ou fazer qualquer coisa sobre isso
parecia absurdo pra mim. Então eu decidi agir eu mesma.
d) sinto que poucos deles estão escutando. Mas também acho que a maioria
deles ainda não têm o conhecimento básico sobre a crise climática.
e) estranho, porque se fosse algo tão grande que ameaçasse nossa existência,
então seria nossa primeira prioridade, não estaríamos falando sobre qualquer
outra coisa.



Greta Thunberg, lançou o movimento
#FridaysforFuture, que provocou protestos
globais contra as mudanças climáticas. A
ativista fez denúncias em relação a falta de
ação dos governos para cortar as emissões
de causadores do aquecimento global e
alertou que não tomar providências agora,
pode ser tarde demais. Em sua participação
no Fórum Econômico Mundial de Davos
reivindicou ações dos governantes em prol
do planeta, nossa casa que está pegando
fogo. As demais frases são todas de Greta
Thunberg, no entanto, não foram de sua
participação no Econômico Mundial de
Davos na Suíça, e sim de uma entrevista
concedida ao G1 em 2019, quando ela tinha
16 anos, assim, estão todas incorretas.
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