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01. O texto cita no seu início que as variadas formas de ecossistemas encontrados no Brasil podem explicar a grande diversidade da nossa 
fauna nativa, como se deduz pela leitura da frase This high diversity of fauna can be explained by the sheer size of Brazil and also the 
great variation in ecosystems.

 Resposta: E

02. Na sexta linha do texto vemos que a informação sobre a fauna do Brasil é muitas vezes desatualizada (out of date).

 Resposta: B

03. A última linha do texto aponta a Mata Atlântica como um lugar bastante ameaçado, e onde se encontram várias das espécies da fauna 
brasileira em risco de extinção. Many of the species that are at risk live in threatened habitats such as the Atlantic Forest.

 Resposta: A

04. A palavra also tem o sentido de “também”, indicando assim a ideia de adição.

 Resposta: D

05. A informação de que o alimento geneticamente modifi cado (GM food) é produzido a partir da seleção (tweak) do código genético no 
laboratório e depois é copiado e colado para formar um outro organismo, nos leva à dedução de que esses alimentos são alterados 
(changed) na sua forma.

 Resposta: D

06. O texto afi rma que uma das intenções dos estudos com alimentos geneticamente modifi cados é estimular a produção, como vemos 
na frase This can be to increase yield.

 Resposta: E

07. O texto deixa claro que as consequências de se modifi car a natureza ainda é algo desconhecido, como se lê na frase opponents argue 
we do not know the consequences of meddling with nature.

 Resposta: A

08. A expressão em destaque equivale, em português, a copiar e colar, usada em referência a uma ação feita em certos programas de 
computadores.

 Resposta: C

09. As três primeiras linhas da passagem passam a informação de que a China aumentou em 30% seus investimentos na Europa, muito 
em função da crise fi nanceira que assolou o continente em 2009 (but fi gures show a 30 percent surge in new Chinese projects in 
Europe last year).

 Resposta: D

10. O fi nal do texto traz a informação da intenção da Irlanda de criar com a ajuda da China um parque industrial que trará benefícios não 
só ao continente europeu, na criação de empregos por exemplo, como para a própria China pelo retorno fi nanceiro que tal projeto 
pode acarretar.

 Resposta: A
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