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01. As três primeiras linhas do texto apontam que os chamados alimentos geneticamente modificados têm o seu DNA natural alterado
por um gene de um organismo diferente (introduction of a gene from a different organism).
Resposta: A
02. Nas linhas 5 e 6 do texto, podemos ver a informação de que uma das vantagens da agricultura geneticamente modificada é a alta
produtividade que esse tipo de cultura oferece, como podemos ver na frase: “Most existing genetically modified crops have been
developed to improve yield...”.
Resposta: E
03. O vocábulo through, em destaque na frase, equivale, em português, a expressão “por meio de”, “através”.
Resposta: B
04. O verbo defectivo should tem como característica indicar conselho ou sugestão, equivalendo ao verbo “dever”, em português, e
podendo ser substituído sem alteração de sentido pelo anômalo equivalente ought to.
Resposta: D
05. A primeira linha do segundo parágrafo traz a informação de que as pesquisas com trigo geneticamente modificados tinham como
objetivo evitar que as plantações fossem infestadas com pequenos insetos (afídeos), como podemos ver na frase: “Scientists created
the GM wheat strain in the hope that it would deter aphids”.
Resposta: C
06. A leitura do texto permite ver que as pesquisas feitas com trigo geneticamente modificado se mostraram ineficazes porque não surtiram
os resultados esperados, como, por exemplo, o de evitar a infestação das plantações com pragas de pequenos insetos.
Resposta: C
07. A frase em destaque diz que trigo geneticamente modificado poderia trazer grandes benefícios para fazendeiros e para o ambiente
porque as plantas não precisariam mais ser borrifadas com inseticidas, o que nos mostra a intenção de apontar as vantagens do trigo
geneticamente modificado resistente aos afídeos.
Resposta: A
08. O pronome they, em destaque na frase, faz referência à palavra “video cassettes”, uma vez que, na frase, o pronome foi utilizado
para substituir as referidas palavras.
Resposta: C
09. O final do segundo parágrafo do texto nos fornece a informação do objetivo principal do projeto de construção descrito no texto,
qual seja a produção de casas de baixo custo financeiro e ambiental, como podemos ver na frase “to show how low-carbon homes
can be built cheaply and quickly using waste and surplus material”.
Resposta: C
10. O verbo defectivo can (poder), conforme usado na frase em questão, tem por objetivo indicar uma possibilidade.
Resposta: D
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