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ESCOLHAS 

Você finalmente conseguiu reunir

a família toda para o almoço de

domingo! E aí, como vai ser esse

encontro?

a) Massas tradicionais na cantina

favorita da família (C:10/I:10)

b) Juntar todo mundo em casa e

pedir delivery para facilitar

(C:15/I:20)

c) Um dia para cozinhar junto

receitas antigas da família

(C:10/I:5)

Domingo em Família

HO HO HO, Natal chegando e

todos estão ansiosos pelos

presentes! Você se comportou e

quer fazer um pedido ao Papai

Noel. O que será?

a) Uma boneca nova, igualzinha

àquela que aparece na

propaganda da TV!  (C:15/I:15)

b) Roupinhas novas para a Judite,

boneca que ganhou no Natal

passado (C:10/I10)

c) Oficina de roupinhas para

bonecas com as amigas (C:5/I:5)

Natal está chegando

.

Lanchinho no
recreio

Hora do recreio e de comprar

um lanchinho! O que vai ser?

a) Um hot dog delícia com

MUITA batata palha! (C:15/I:15) 

b) Pedaço de bolo de cenoura

com cobertura de chocolate!

(C:10/I:10)

c) Surpresa que a mamãe

preparou e colocou na

mochila  (C:5/I:5)

.

#Sextou em casa
Sexta-feira chegou! E depois

daquela semana exaustiva, você

merece um mimo pra alegrar a

barriga. Vai de que?

a) Aquela hamburgueria que te

recomendaram muito está em

oferta no aplicativo! 2 combos

pelo preço de um. (C:10/I:15)

b) Uma pizza na pizzaria do

bairro e ir buscar a pé,

aproveitando pra uma

caminhada agradável na brisa

da noite. (C:5/I:5)

.

Passeio no supermercado
com os pais

Seu pais pediram para você

acompanhá-los na compra do

mês :-( 

Mas você pode escolher uma

recompensa, Oba!

a) Sua barra de chocolate

favorita, para dividir (ou não) com

quem você quiser (C:5/I:5)

b) O kit lanche do seu programa

favorito com um sanduíche. De

brinde, você poderá levar um

personagem que poderá

completar a sua coleção

(C:10/I:15)

.

Carnavalizou!
Chegou a melhor época do ano! Você

poupou seu décimo terceiro e agora

vai decidir para onde ir - com os

amigos, claro! E aí, qual vai ser?

a) Rio de Janeiro, já que conseguiu

um cupom de desconto para

comprar uma passagem em conta.

Ainda vai economizar na moradia,

porque um amigo carioca te ofereceu

a casa para você ficar. (C:15/I:15)

b) Ir para o interior e aproveitar um

Carnaval tradicional e de cultura

forte! Você vai gastar com a

passagem de ônibus e com o quarto

de hotel, mas que, dividindo com os

amigos, vai sair mais barato. (C:10/I:5)

.

Influencer por um dia
Uma marca que acabou de passar

por um escândalo com a

comunidade LGBTQI+, pediu para

você, como parte da comunidade,

fazer um post sobre eles nas redes.

Você:

a) Faz o post, e com o dinheiro

finalmente vai conseguir comprar

aquele computador para ajudar

MUITO no seu trabalho, já que o seu

está travando e comprometendo

sua produtividade (C:10/I:15)

b) Escolhe não fazer o post. Já

que você tem muitos seguidores,

não vale a pena arriscar perder

aqueles que não gostarem da

iniciativa.  (C:5/I:0)

 

Há um vazamento na rua
que está incomodando toda
a vizinhança. Você decide: 

a) Ignorar, porque há a

possibilidade de algum
vizinho resolver (C: 15, I: 20)

b) Ligar na companhia de

saneamento (C: 10, I: 10)

c) Fazer a denúncia, publicar

nas redes sociais e alertar seu
vereador (C: 5, I: 5)

Vish...
Você e seus amigos alugaram
uma casa sem piscina no verão.

O que você escolheria?

a) Comprar uma piscina barata

inflável (C: 15, I: 20)

b) Tomar banho de mangueira

no quintal 
(C: 10, I:10)

c) Tomar banho de balde no

quintal (C: 5, I: 5)

Piscininha Amor



Finalmente vamos ter um
cachorrinho! E agora, onde

você encontra um?

a) Procuro  uma feira de

adoção ou um canil 
(C: 10, I: 5)

b) Vou ao petshop que a

minha amiga me
recomendou (C: 20, I: 20)

Auauau!
Você fez uma festa em casa,
acordou de ressaca e viu que

ficaram muitas garrafas PET e de
cerveja misturadas com o lixo

comum. O que você faz? 

a) Separa para reciclagem 

(C: 5, I: 5)

b) Separa e leva no posto da

companhia de eletricidade para
ganhar desconto na conta 

(C: 10, I: 15)

c) Deixa no lixo comum mesmo,

torcendo para algum catador pegar
(C: 15, I: 20)

De copão na mão
Vida corrida: o trabalho anda
pesado e ainda tenho que

estender roupa! Como facilito a
minha vida?

a) Tento deixar mais divertido,

colocando uma musiquinha
dançante... (C: 5, I: 5)

b) Compro uma secadora que faz

tudo, vamos otimizar esse tempo
aí! (C: 15, I: 20) 

c) Pago  para que alguém faça
o serviço por mim (C: 10, I: 15)

Lavando roupa
suja

É aniversário do seu melhor
amigo no sábado. Para

comemorar:
a) Faz uma festa surpresa com uma

decoração incrível! (C: 10, I: 10)

b) Compra aquele presente que ele

sempre quis. (C: 15, I: 20)

c) Pede para os amigos mandarem

vídeos com depoimentos para você
montar um vídeo especial!
 (C: 5, I: 5) 

Vamos
comemorar!

Quando você vai ao mercado
e quer ver as ofertas, o que

você faz:

a) Leio o jornal de ofertas 

(C: 10, I: 10)

b) Acesso o aplicativo, bem
mais fácil! (C: 10, I: 5)

c) Busco informações sobre o

impacto dos produtos que
me interessam
(C: 5, I: 5) 

Ofertinhas Você quer chegar à praia o mais
rápido possível! Como você faz?

a) Carona por meio de um aplicativo.

Único problema: ela vai sair muito 

 depois da hora que você gostaria 

(C: 10, I: 10)

b) Pegar carro da família que está livre

hoje e chegar em tempo para almoçar
um pastel e uma cervejinha de frente
para o mar 

(C: 15, I: 20)

c) Pegar o ônibus que sai da rodoviária,

mesmo sabendo que ele demora mais
tempo para chegar (C: 5, I: 5).

Sábado de sol
É dia da sua formatura!

Como você decide que
roupa usar?

a) Opta por alugar uma roupa pra

ocasião o mais rápido possível. 
(C: 10, I: 10).

b) Aproveita para ir ao shopping

comprar o que precisa! (C: 15, I: 20).

c) Pede para o seu parente que se

formou ano passado emprestar a
roupa dele, mesmo que ela precise
de alguns ajustes (C: 5, I: 5)

Noite especial
O livro que você sempre quis entrou

em promoção no site. E agora?

a) Aproveita a oportunidade para

adquirir o livro ali do site mesmo!

(C: 15, I:10)

b) Compra da livraria perto da sua

casa e aproveita pra tomar um
cafézinho na volta (C: 10, I: 5)

c) Tenta achar alguém para te

emprestar um exemplar (C: 5, I: 5)

Dia de
promoção!

No corredor de limpeza, você
precisa fazer refil de produto
de lavar roupa. Você escolhe:

a) Sabão de coco básico - deixa a

roupa menos macia, mas tem um
perfume gostoso.

(C: 5; I: 5) 

b) Sabão líquido - mais artificial, mas

tem cheirinho de lavanda e amolece
o jeans como nenhum outro. 

(C: 10, I: 15)

Comprinhas da
semana

ESCOLHAS 



Estou de casa nova e
preciso comprar algumas
lâmpadas. O que você me

recomenda?

a) Lâmpadas

incadescentes, óbvio!

(C:15, I: 20)

b) Lâmpadas LED, né

minha filha! (C: 10, I: 5) 

Faça-se a luz!
Você tem vários objetos

eletrônicos para descartar,
mas não há um ponto de
coleta perto da sua casa. O

que você faria?

a) Uma doação (C: 5, I: 5) 

b) Procuraria um ponto de

coleta, mesmo que distante
(C: 10, I: 10)

c) Descartaria no lixo comum

(C: 20, I: 25)

Hora do descarte
O gerente de um restaurante  foi
acusado de racismo contra uma

cliente. Você e a pessoa que jogou
antes sempre almoçavam lá. Vocês

decidem, em conjunto:

a) Parar de frequentar o

restaurante (C: 0 para ambos, I: 5)

b) Perdoar a atitude do gerente e

continuar frequentando o local 
(C: 15 para ambos, I: 20)

c) Dialogar com o restaurante e

deixar claro que seu retorno
depende de uma política
antirracismo no local 
(C: 10 para ambos, I: 10)

Almoços Polêmicos
Recentemente, uma influenciadora

digital fez um post polêmico
enaltecendo os padrões de beleza

na sociedade.

Você e a pessoa que jogou antes de
você seguem essa influenciadora

nas redes sociais e precisam
decidir, em conjunto, entre:

a) Parar de segui-la, o post

realizado pode machucar outras
pessoas (C: 5 para ambos, I: 5)

b) Continuar seguindo-a, afinal

todos temos direito a uma opinião
(C: 10 para ambos, I: 10)

Polêmicas na Internet

A escola onde todos os jogadores
estudam foi seção eleitoral no
domingo. Na segunda-feira,

encontram um mar de santinhos
na rua. Em conjunto, decidem:

a) Fazer um mutirão e recolher o

lixo 

(C: 5 para todos, I: 5)

b) Denunciar nas redes sociais e

dar apoio moral para o faxineiro
(C: 10 para todos, I: 10)

b) Deixar a rua como está e esperar

que os garis recolham o lixo
(C: 15 para todos, I: 20) 

Lixo Eleitoral
A pessoa que jogou antes de
você é seu irmão ou irmã mais

novo(a). Chegou o Dia das
Crianças e vocês merecem um
belo presente dos seus pais! O

que vão pedir?

a) Um passeio num lugar

especial
(C: 5 para ambos, I: 5).

b) Muitos doces e chocolates

para dividir 
(C: 10 para ambos, I: 15)

Pedido dos Irmãos
Você deseja roupas novas para usar
no novo trabalho. No site da sua
loja favorita, percebe que na

compra de cinco peças, o frete
para a entrega é grátis. Você então:

a) Aproveita a promoção e leva as

cinco peças (C: 15; I: 20)

b) Compra apenas as peças que

precisa, o frete não é tão caro assim
(C: 10, I: 10)

c) Decide pegar roupas com

pessoas da família (C: 5, 5) 

Tá Contratado!
Você e os outros jogadores planejaram

uma visita em grupo ao zoológico.

Porém, descobriram que o local
medicava levemente os animais para
ficarem dóceis na presença de turistas.

Cada um dos jogadores precisa
decidir, individualmente, entre:

a) Não comparecer à visita (C: 0, I: 10)

b) Não comparecer e denunciar o

zoológico nas redes sociais (C: 0, I:5)

c) Comparecer apenas dessa vez, pois

seu sonho é poder ver os animais de
perto, e depois nunca mais frequentar
o local (C: 20, I:20)

Visita ao ZOO

Qual é o seu tipo de máscara
na pandemia?

a) Máscara descartável (C: 15, I: 20)

b) Máscara de pano (C: 10, I: 10)

c) Máscara de tricô (C: 5, I: 5)

Use máscara!

ESCOLHAS 



DESEJOS 

Café da manhã na
beira do mar

Dá para sentir o cheirinho
do café daqui com a brisa

do mar...
 conforto:10
 impacto:5

Um dia sem
coronavírus

Meu deus, seria meu
sonho?

 conforto:10
 impacto:10

Viajar para
qualquer lugar do

mundo

Já estou com roupa de ir 

 conforto:20
 impacto:20

Imagina todos os recebidos
que você vai ganhar.. 

 conforto:10
 impacto:10

Virar um famoso
por um dia

Receber antecipadamente os
últimos lançamentos da loja

mais famosa na área de
tecnologia 

Steve Jobs que se cuide..

 conforto:20
 impacto:15

Dizem que eles têm a
melhor batata...

 conforto:10
 impacto:10

1 mês comendo de
graça no seu fast

food favorito 

Leitor de livros digitais 
para viagem

Por que não ler dentro da
piscina ou embaixo do

chuveiro?

 conforto:10
 impacto:5

Juro que esse é meu último
copo

 conforto:10
 impacto:5

Barzinho  com a galera Calça Jeans

 conforto:10
 impacto:10

Ano novo, calça nova!
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Carro híbrido 

Nada mais seguro do que
teu próprio carro!

 conforto:20 
 impacto:15

DESEJOS 

Camiseta de algodão
 de brechó 

Quero uma camiseta com
alfinetadas!

 conforto:5
 impacto:5

Carne

Carnaval! E eu quero é
festa com churrasco e

cerveja!

 conforto:15
 impacto:15

Finalmente agora
posso assistir Netflix
direto na minha TV!

 conforto:15
 impacto:15

Smart  TV

Tênis

Esse tênis vai sair
andando sozinho se eu
não comprar um novo!

 conforto:10
 impacto:10

Vasinho de planta novo

No melhor estilo
alternativo 

 conforto:5
 impacto:5

Cervejinha 
antes do almoço

Para ficar pensando
melhor!

 conforto:10
 impacto:5

Ingresso para um 
concerto ao ar livre

Boa ideia de evento pra
levar o/a mozão

 conforto:15
 impacto:5

Sandália de 
couro nova

Para compor o look de
verão

 conforto:10
 impacto:15
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Dogão 

Pós festinha é seu
primeiro melhor amigo,

confessa!

 conforto:5
 impacto:5

Presente para os
netinhos, sobrinhos,

filhinhos...
 conforto:10
 impacto:5

Kit de bonequinhos 
colecionáveis

DESEJOS 

Revistinha 
de palavras cruzadas

Atitude saudável com
todas as letras

 conforto:5
 impacto:5

Assinatura de streaming

Já pode apagar aqueles
aplicativos que além de todos os
programas, tem todos os vírus.. 

 conforto:10
 impacto:5

Sacola feita 
de fibra de bananeira

Estilosa e ecológica
 conforto:5
 impacto:5

Porque não dá para ficar
de fora dos campeonatos

de bater figurinha no
recreio

 conforto:10
 impacto:10

Álbum de figurinhas 
da Copa

Biquíni de loja online

Ele ficou lá te encarando
e você não resistiu.

 conforto:10
 impacto:5

Queijo artesanal 
feito em fazenda 

agroecológica

Bom para incentivar o
desenvolvimento local

 conforto:5
 impacto:5

Frutas, legumes  e
verduras frescas e

orgânicas

De família para família

 conforto:5
 impacto:5
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acasoacasoacaso
Engarrafamento

A cidade está parada!
 

Não para de chover e
os bueiros estão
entupidos com a

quantidade de lixo nas
ruas. 

 
Você não joga a
próxima rodada!

Puts...
As mudanças climáticas

batem na sua porta! 
Uma tempestade alagou sua

rua e você perdeu muita coisa
em casa.

Retorne metade das suas
cartas de desejo para o

monte de desejos.

Realize as alterações
necessárias em seu contador
de conforto. O termômetro

permanece igual...

Ação sustentável 
Parabéns! Você se afiliou a uma

ONG e está reduzindo sua
pegada no planeta. 

Devolva a sua carta de desejo de
maior grau de impacto para o
monte e subtraia esse valor do

termômetro. Se convencer mais
jogadores a fazer o mesmo

agora, o benefício ambiental será
ainda maior!

Realize as alterações
necessárias também nos
contadores de conforto.

Que vacilo!
Você esqueceu sua sacola
de compras no shopping.

 Devolva a última carta de
desejo que comprou para

o monte. 

Realize as alterações
necessárias em seu

contador de conforto. O
termômetro permanece

igual...

Amigo secreto! 
Chegou o dia do amigo

secreto na firma! 

Escolha um jogador para
trocar uma carta de desejo

com você. 

Realize as alterações
necessárias nos

contadores de conforto de
ambos. O termômetro

permanece igual!

Feliz aniversário! 
Parabéns! 

É seu aniversário e você
merece muitos presentes.

 Todos os jogadores devem
te entregar uma carta de

desejo deles! 

Realize as alterações
necessárias nos contadores

de conforto de todos. O
termômetro permanece

igual!

Bazar de
domingo

Você realizou um bazar para
a vizinhança! 

Escolha 2 cartas de desejo
suas para distribuir aos

jogadores.

Realize as alterações
necessárias nos contadores
de conforto. O termômetro

permanece igual!

Sorteio! 
Você ganhou um sorteio
nas redes sociais da sua

loja favorita! 

Pegue a primeira carta do
monte de desejos para

você. 

Realize as alterações
necessárias no

termômetro e em seu
contador de conforto.

2 em 1 
Você aceitou o desafio de

um amigo de trocar
produtos que compra em

lojas por versões faça-você-
mesmo. 

Ao escolher sua 
próxima carta de desejo,
adicione ao termômetro

apenas metade do valor de
impacto escrito na carta! 



Virada
sustentável

A sua prefeita criou
mais 100 postos de
coleta e reciclagem

na cidade. 

Reduza o
termômetro em 5

pontos.

acasoacasoacaso
Doando

felicidade 
Você decidiu realizar uma

boa ação! 

Doe a sua carta de desejo
com maior índice de

conforto para um jogador a
sua escolha. 

Realize as alterações
necessárias nos contadores
de conforto. O termômetro

permanece igual! 

Passando a
boiada 

O ministro do Meio
Ambiente decidiu

afrouxar normas de
proteção ambiental. 

Aumente o
termômetro em  5

pontos.

Quer dar um
passeio?

Você ganhou um passeio
de helicóptero! 

Na sua próxima rodada,
escolha livremente para

qual casa quer ir.

Porém, esse luxo
aumenta o termômetro

em mais 5 pontos...

O amor
 está no ar...

É o seu casamento! 

Escolha seu padrinho ou
madrinha para lhe presentear
com sua carta de desejo com

maior índice de conforto.

Realize as alterações
necessárias nos contadores
de conforto. O termômetro

permanece igual!

Compras online

Pela internet, você
comprou um produto

de madeira sem
nenhuma certificação

ambiental. 

O termômetro sobe 5
pontos!

Crueldade
animal

Se liga! Sua marca de
cosméticos preferida

foi denunciada por
testes e crueldade com

animais. 

Aumente o
termômetro em 5

pontos.

Escândalo na
mídia

O último desejo que você
comprou foi fabricado com uso

de trabalho análogo à
escravidão. 

Escolha entre devolvê-lo para o
monte de desejos, reduzindo o
seu contador de conforto pelo

valor escrito na carta, ou
aumentar o termômetro em  15

pontos. 

15 de outubro
Dia do consumo

consciente!

Hoje você optou por
não consumir e não
jogará na próxima

rodada. 

Graças a sua ação, o
termômetro reduziu

em 5 pontos!



22 de abril
Hoje é o dia da Terra!

Escolha entre comprar a
primeira carta do monte
de desejos ou reduzir o

termômetro em 10 pontos.

Realize as alterações
necessárias no

termômetro e em seu
contador de conforto.

Deu a louca no
gerente!

Sua loja favorita entrou em
liquidação! 

Abra 3 cartas do monte de
desejos e escolha quantas  

dessas quiser para você.

Realize as alterações
necessárias no

termômetro e nos
contadores de conforto.

Queimadas na
Amazônia

Fim da tarde e o céu ficou escuro,

como se fosse cair uma

tempestade. Mas não caiu uma

gota! 

As massas de ar na atmosfera

estão trazendo a fumaça que vem

das queimadas na floresta

amazônica, realizadas para

"limpar" áreas que serão usadas na

pecuária de alto impacto.

Aumentem o termômetro em 10

pontos. 

Dilema das
redes

Você ficou deprimido ao
ver todos os seus amigos
postando fotos juntos nas

redes sociais, em uma
viagem na qual você não

pôde ir. 

Reduza o seu contador de
conforto em 10 pontos.

Na esquina da sua rua há uma

creche. Muitas pessoas descartam

móveis usados nessa esquina.

Então, a diretora da creche

convida você e seus colegas

jogadores a pensar em uma

solução coletiva para o problema.

Vocês aceitam colaborar com

essa missão? Se não, o

termômetro sobe 5 pontos. Mas,

se sim, discutam a solução entre

vocês. Caso cheguem a uma

proposta que julguem possível de

ser executada, o termômetro

diminue em 5 pontos.

A união faz a força?Vale presente!

Você foi presenteado com
dois vale presentes para
sua loja favorita. Escolha
um jogador para ir com

você aproveitar as
compras!

Aumente o contador de
conforto de ambos em 10

pontos. O termômetro
também sobe 10 pontos...

acasoacasoacaso
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Quanto tempo a
natureza leva para

decompor uma sacola
de plástico?

a) Entre 50 e 200 anos

b) Entre 100 e 350 anos

c) Entre 200 e 450 anos

d) Entre 300 e 550 anos

Se o grupo acertar a resposta, devem reduzir 10
pontos do impacto.

R: C
Fonte: Academia Nacional de Ciências dos Estados
Unidos

Qual lugar o Brasil
ocupa no ranking de

países mais
materialistas do

mundo?
a) 4° lugar

b) 12° lugar

c) 33° lugar 

d) 54° lugar

Se o grupo acertar a resposta, devem reduzir 10
pontos do impacto.

R: A 
Fonte: Instituto de Pesquisa Global - Ipsos (2013)

Em qual colocação o
Brasil ficou no ranking
dos países em termos

de tempo gasto em uso
de apps?

a) 1° lugar

b) 3° lugar

c) 10° lugar 

d) 30° lugar

Se o grupo acertar a resposta, devem reduzir 10
pontos do impacto.

R: B
Fonte: App Annie (2020)

Qual a quantidade
aproximada de comida

desperdiçada
diariamente?

a) 0,3 milhão de toneladas

b) 1 milhão de toneladas

c) 1 bilhão de toneladas

d) 1,3 bilhão de toneladas

Se o grupo acertar a resposta, devem reduzir 10
pontos do impacto.

R: D
Fonte: Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (2019)

Qual a porcentagem de
crianças, entre 5 e 10
anos, que consomem

frutas, legumes e
verduras em sua dieta

alimentar?
a) 40%

b) 50%

c) 60% 

d) 70%

Se o grupo acertar a resposta, devem reduzir
10 pontos do impacto.

R: A
Fonte: Ministério da Saúde (2016)

Quantas árvores são
poupadas a cada 1
tonelada de papel

reciclado?

a) Aproximadamente 10

b) Aproximadamente 20

c) Aproximadamente 30

d) Aproximadamente 40

Se o grupo acertar a resposta, devem reduzir 10
pontos do impacto.

R: C
Fonte:Fundo Mundial para a Natureza (WWF)

Qual é a porcentagem de
brasileiros que

frequentam redes de fast-
food pelo menos uma vez

a cada 15 dias ou mais
frequentemente?

a) 17%

b) 30%

c) 44% 

d) 51%

Se o grupo acertar a resposta, devem reduzir 10
pontos do impacto.

R: C
Fonte:  Opinion Box (2019)

a) 1,3%

b) 5,3%

c) 10,3%

d) 20,3%

Se o grupo acertar a resposta, devem reduzir
10 pontos do impacto.

R: A
Fonte: Fundo Mundial para a Natureza (WWF) (2019)

Das 12 toneladas de lixo
produzidas pelo Brasil

em 2019, quanto foi
reciclado?

Quantas horas, em
média, os brasileiros
passam diariamente

nas redes sociais?

a) 1h e 40min

b) 2h e 40min

c) 3h e 40min

d) 4h e 40min

Se o grupo acertar a resposta, devem reduzir
10 pontos do impacto.

R: C
Fonte: App Annie (2020)
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a) 4º

b) 13º

c) 52º

d) 101º

Se o grupo acertar a resposta, devem reduzir
10 pontos do impacto.

R: A
Fonte: Green Building Council (USGBC) (2012) 

Qual lugar o Brasil ocupa
no ranking “Países com

mais construções
sustentáveis?”

a) Verdadeiro

b) Falso

R: Verdadeiro
Fonte: Oxfam (2018)

Em média, um CEO da
indústria da moda

recebe em 4 dias de
trabalho o mesmo valor
que uma trabalhadora
de Bangladesh recebe

em sua vida inteira

Se o grupo acertar a resposta, devem reduzir
10 pontos do impacto.

a) 4%

b) 8%

c) 12%

d) 20%

Se o grupo acertar a resposta, devem
reduzir 10 pontos do impacto.

R: A
Fonte: Dove (2018) 

No Brasil, qual a
porcentagem de

mulheres que se definem
como belas?

a) 30%

b) 40%

c) 50%

d) 60%

Se o grupo acertar a resposta, devem
reduzir 10 pontos do impacto.

R: C
Fonte: Ebit/Nielsen (2020)

O faturamento de lojas
online no Brasil cresceu
quanto no 1º semestre

de 2020?

a) Verdadeiro

b) Falso

R: Verdadeiro
Fonte: Our World in Data (2017) 

O Brasil é o sexto país
do mundo que mais

consome carne.

Se o grupo acertar a resposta, devem
reduzir 10 pontos do impacto.

a) 12%

b) 39%

c) 48%

d) 58%

Se o grupo acertar a resposta, devem
reduzir 10 pontos do impacto.

Quantos % dos
brasileiros concordam

com a frase “eu meço o
meu sucesso pelas

coisas que possuo”?

R: C
Fonte: Instituto de Pesquisa Global - IPSOS (2013)

a) 70%

b) 80%

c) 90%

d) 100%

R: C
Fonte: Dunnhumby (2013)

Qual a porcentagem de
clientes dispostos a
compartilhar dados

pessoais com lojas em
troca de desconto nos

produtos?

Se o grupo acertar a resposta, devem
reduzir 10 pontos do impacto.

a) Verdadeiro

b) Falso

R: A
Fonte: Marine Pollution Bulletin (2016)

A lavagem de roupas de
fibra de plástico, como
o poliéster, é uma das 5

principais causas da
poluição dos oceanos

por microplástico.

Se o grupo acertar a resposta, devem
reduzir 10 pontos do impacto.

a) 60%

b) 70%

c) 80%

d) 90%
R: D
Fonte: Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP)
(2019)

De todas as cirurgias
plásticas feitas no

mundo, quantas são
feitas em mulheres?

Se o grupo acertar a resposta, devem
reduzir 10 pontos do impacto.



a) 2 meses

b) 6 meses

c) 1 ano e 6 meses

d) 2 anos

R: D
Fonte: Unifesp

Quantos anos a natureza
leva para decompor uma

bituca de cigarro?

Se o grupo acertar a resposta, devem
reduzir 10 pontos do impacto.

a) X: 10; Y: 15

b) X: 15; Y: 10

c) X: 30; Y: 25

d) X: 25; Y: 10

R: C
Fonte: Nova Escola

Os norte-americanos, 5%
da população mundial,

são responsáveis por X%
do lixo e Y% dos recursos

do mundo.

Se o grupo acertar a resposta, devem
reduzir 10 pontos do impacto.
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a) X: 8h; Y: R$ 730

b) X: 10h; Y: R$ 1030

c) X: 12h; Y: R$ 930

d) X: 14h; Y: R$ 830

R: C
Fonte: Associação Brasileira do Setor de Bicicletas
(Aliança Bike) (2019)

Entregadores ciclistas
cadastrados em aplicativos
na capital paulista pedalam
em média X horas diárias e
ganham aproximadamente

Y reais mensais.

Se o grupo acertar a resposta, devem
reduzir 10 pontos do impacto.


