
 

Vídeo YouTube: “Transgénicos alastram em Portugal” 

https://www.youtube.com/watch?v=kbC4jdruQpg 

1. Os agricultores portugueses estão a apostar cada vez mais na produção de: 

A) Milho geneticamente modificado, ou seja, milho transgénico. 

B) Milho não geneticamente modificado, ou seja, milho não transgénico. 

C) Nenhuma das anteriores.  

 

 

2. Os alimentos produzidos a partir de transgénicos estão: 

a) Cada vez menos presentes na cadeia alimentar. 

b) Cada vez mais presentes na cadeia alimentar. 

c) Relativamente presentes na cadeia alimentar.  

                     

3. O consumo de alimentos ou rações produzidas com transgénicos, segundo o 

responsável do Centro de Investigação em Biotecnologia… 

a) É nefasto para a saúde humana  

b) É nefasto para a saúde humana e animal. 

c) Não é nefasto para a saúde humana ou animal.  

                   

4. Para o Ministro da Agricultura, o recurso a transgénicos pode ser vantajoso para: 

a) Agricultores, consumidores e produtores. 

b) Agricultores, consumidores e animais.  

c) Agricultores, consumidores e meio ambiente. 

           

5. O uso do transgénico referido (Milho Mono 810) pode ter uma vantagem ambiental 

porque: 

a) Não necessita de muitos pesticidas. 

b) Não necessita de muitos pesticidas e evita a doença do milho, a broca.  

c) Evita a doença do milho, a broca. 



 

        

6. Os ambientalistas… 

a) Discordam em absoluto das afirmações anteriores. 

b) Concordam em absoluto com as afirmações anteriores. 

c) Não concordam nem descordam das afirmações anteriores. 

       

 

 

7. Segundo os ambientalistas, na União Europeia: 

a) Não há uma avaliação independente sobre o risco associado ao uso de 

transgénicos 

b) Há uma avaliação independente sobre o risco associado ao uso de transgénicos 

c) Existem várias avaliações independentes sobre o risco associado ao uso de 

transgénicos.  

 

8. De acordo com os ambientalistas, os transgénicos são 

a) Geneticamente estáveis, a sua composição nunca muda e são seguros. 

b) Geneticamente instáveis, a sua composição muda anualmente e não são seguros 

hoje. 

c)  Geneticamente instáveis, a sua composição muda anualmente e só são seguros 

hoje.  

 

9. Para o Ministro da Agricultura e para o responsável do Centro de Investigação em 

Biotecnologia, os ambientalistas estão a tentar promover… 

a) Uma cultura pop sobre o uso de transgénicos 

b) Uma cultura de medo sobre o uso de transgénicos 

c) Uma cultura contra o uso de transgénicos.  

 

10. De acordo com o responsável do Centro de Investigação em Biotecnologia… 

a) Nada do que produzimos atualmente é completamente natural 

b) Parte do que produzimos atualmente é completamente natural 

c) Tudo o que produzimos atualmente é natural 



 

 

11. Para o Ministro da Agricultura, as sociedades modernas podem… 

a) Aprovar produtos novos sem serem experimentados 

b) Aceitar e aprovar produtos novos pois foram experimentados 

c) Não aceitar produtos novos se não forem experimentados 

 

12. A empresa Monsanto é considerada… 

a) A maior empresa do setor de transgénicos agrícolas a nível mundial  

b) A maior empresa de setor de transgénicos agrícolas a nível nacional 

c) Uma das maiores empresas do setor de transgénicos a nível mundial 

 

13. As novas espécies de milho anunciadas pela Monsanto são concebidas para… 

a) Resistir a uma situação de moderada falta de água 

b) Resistir a uma situação de grande falta de água 

c) Nenhuma das situações anteriores 

 

 

14. As novas espécies de milho são ideais para países como… 

a) Espanha, Grécia e também Portugal 

b) Espanha, China e também Portugal 

c) Espanha, Itália e também Portugal. 


