
 
 

 

 

SOPHOS ALCINDO CACELA 
1 

 

 
 

PORTUGUÊS 
 

QUESTÃO 1.  

 
“Foi ali, só nós dois, no lusco-fusco, que ela percebeu tudo.” Há 
normas específicas para a flexão de número de substantivos 
compostos. Qual alternativa apresenta uma palavra que segue a 
mesma regra de flexão que “lusco-fusco”? 
 
a) Bate-boca 
b) Terça-feira 
c) Erva-doce 
d) Tique-taque 
e) João-de-barro 

 
QUESTÃO 2.  

 
Leia esta versão da fábula de Esopo O cão e o osso. 
 
Um dia, um cão encontrou um apetitoso osso e, carregando-o na 
boca, atravessou uma ponte. Olhando para as águas, viu sua 
imagem refletida e pensou tratar-se de um outro cão também 
com um enorme osso na boca.  
Disposto a espantar o que pensava ser o outro cão para ficar 
com mais um osso, começou a latir. Nesse momento, aquele que 
trazia escapou de sua boca e caiu na água. 
 
Um dito popular que resume a lição moral dessa fábula é: 
 
a) Cão que ladra não morde. 
b) Cada macaco no seu galho. 
c) A pressa é inimiga da perfeição. 
d) De grão em grão, a galinha enche o papo. 
e) Melhor um pássaro na mão do que dois voando. 

 
QUESTÃO 3.  

 
(UFSC) Há substantivos que têm um só gênero gramatical para 
designar pessoas de ambos os sexos. Uma das alternativas 
seguintes constituída de três substantivos desta espécie é: 
 
a)  A criança, a vítima, o selvagem. 
b)  A criança, a testemunha, o agente. 
c)  A vítima, a jovem, o parente. 
d)  A criança, a vítima, o cônjuge. 
e)  A testemunha, a patroa, o mestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 4.  

 
(Univ. Fed. Viçosa) O plural dos nomes compostos está correto 
em todas as alternativas, exceto: 
 
a) Há muitos beijas-flores no seu quintal. 
b) Ele gosta de amores-perfeitos e cultiva-os.   
c) Os vice-diretores reunir-se-ão na próxima semana. 
d) As aulas serão dadas às segundas-feiras. 
e) A moda está voltando às saias-balão. 
 

QUESTÃO 5.  

 
Analise as afirmações. 
 
I – O substantivo fã tem o mesmo emprego que o 
substantivo vítima na forma masculina e na feminina. 
II – Está correta, quanto à grafia, a frase: Um bom livro também 
ajuda a relaxar, mas se fosse um mal livro, isso não aconteceria. 
III – O plural de mãe-de-santo é mães-de-santo. 
 
Está correto o que se afirma apenas em 
 
a)    I. 
b)    II. 
c)    III. 
d)    I e II. 
e)    II e III. 
 

INGLÊS 
 
QUESTÃO 6.  

 
Complete os espaços abaixo e depois marque corretamente: 
The clothing store is on the ___________________ floor. 
(terceiro) 
My sister lives on the _____________________ floor. (sétimo) 
31st  __________________ 
42nd _______________________ 
 
a) THIRD - SEVENTH - THIRTY- FIRST - FORTY-SECOND 
b) THIRDIE - SEVENTY - THIRTH- FIRST - FORTY-SECOND 
c) FORTY - SEVENTY - THIRTY- FIRST - FORTY-SECOND 
d) THIRD - SEVENTH - THIRTY- FIRST - FORTY-SECOND 

 
QUESTÃO 7.  

 
De acordo com o que você aprendeu marque a frase que tem a 
alternativa correta sobre os dias da semana: 

 
a) There are six days in a week. 
b) There are seven days in a week. 
c) There are eight days in a week. 
d) There are ten days in a week. 
e) There are five days in a week. 
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QUESTÃO 8.  

 
Considering the American English, how do we read this date? 
10/09/1980 
 

a) October ninth, nineteen eighty. 
b) Tenth September, nineteen eighty. 
c) October ninth, one thousand nine hundred eighty. 
d) Ninth October, nineteen seventy 
e) Tenth September, one thousand nine hundred eighty. 

 
 
QUESTÃO 9.  

 
I'll talk to the teachers. 
 

a) him 
b) her 
c) them  
d) her 
e) it 
 

 
QUESTÃO 10.  

 
Complete as sentenças com o Pronome sujeito (I, you, he, she, 
it, we, you they) ou Pronome objeto (me, you, him, her, it, us, 
you, them) correto. 

 
Kate and Mark never get to class on time! .......... are hopeless. 
 
a) She and him 
b) Them 
c) They 
d) her 
e) him 
 

 

HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 11.  

 
Os astecas davam o nome de Chinampas 

 

a) Às habitações feitas de adobe, construídas com vários 
andares.  

b) Aos canis de água utilizados para irrigar a terra nas regiões 
desérticas do litoral.  

c) Aos terraços sustentados por paredes de pedra que visavam a 
evitar a erosão.  

d) Às ilhas artificiais formadas com lama amontoada e forrada 
com relvas e arbustos.  

e) À terra possuída coletivamente pela tribo e dividida pelos clãs.  
 
QUESTÃO 12.  

 
Em menos de 200 anos, os astecas construíram um império com 

quinhentas cidades e 15 milhões de habitantes, dominando uma 

área que ia do golfo do México até o Pacífico. 

O sucesso dessa expansão baseava-se  

 

a) Na liderança colegiada dos sacerdotes e nos rituais 
antropofágicos.  

b) Em uma religião monoteísta e na escravização de povos 
submetidos.  

c) Na presença de governo democrático e na escravização dos 
camponeses.  

d) Na engenhosidade de seus arquitetos e no domínio sobre a 
filosofia.  

e) Na força das armas e no engenhoso sistema de irrigação.  

QUESTÃO 13.  

 
 

 

De acordo com o mapa, os povos que viviam nas regiões 

identificadas pelas letras "A", "B" e "C", são, respectivamente, 

 

a) Astecas, incas e maias.  
b) Incas, maias e astecas.  
c) Astecas, maias e incas.  
d) Maias, astecas e incas.  
e) Maias, incas e astecas.  

 
 
QUESTÃO 14.  

 
Foi fator relevante para o pioneirismo português na expansão 
marítima e comercial europeia dos séculos XV e XVI: 
 
a) A precoce centralização política, somada à existência de um 
grupo mercantil interessado na expansão e à presença de 
técnicos e sábios, inclusive estrangeiros; 
b) A posição geográfica de Portugal – na entrada do 
Mediterrâneo, voltado para o Atlântico e próximo do Norte da 
África –, sem a qual, todas as demais vantagens seriam nulas; 
c) O poder da nobreza portuguesa, inibindo a influência 
retrógrada da Igreja Católica, que combatia os avanços 
científicos e tecnológicos como intervenções pecaminosas nos 
domínios de Deus; 
d) A descentralização político-administrativa do Estado 
português, possibilitando a contribuição de cada setor público e 
social na organização estratégica da expansão marítima; 
e) O interesse do clero português na expansão do cristianismo, 
que fez da Igreja Católica o principal financiador das conquistas, 
embora exigisse, em contrapartida, a presença constante da 
cruz. 
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QUESTÃO 15.  

 

Acerca da expansão marítima comercial implementada pelo 
Reino Português, podemos afirmar que: 

 
a) A conquista de Ceuta marcou o início da expansão, ao 
possibilitar a acumulação de riquezas para a manutenção do 
empreendimento. 
b) A conquista da Baía de Arguim permitiu a Portugal montar 
uma feitoria e manter o controle sobre importantíssima rota 
comercial intra-africana. 
c) A instalação da feitoria de São Paulo de Luanda possibilitou a 
montagem de grande rede de abastecimento de escravos para o 
mercado europeu. 
d) O domínio português de Piro e Sidon e o consequente 
monopólio de especiarias do Oriente Próximo tornaram 
desinteressante a conquista da Índia. 
e) A expansão da lavoura açucareira escravista na Ilha da 
Madeira, após 1510, aumentou o preço dos escravos, tanto nos 
portos africanos quanto nas praças brasileiras. 
 

GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 16.  

 
Observe a imagem a seguir: 
 

 
 
As agroindústrias representam a ligação entre as atividades 
agropecuárias e industriais. Indique, entre as características 
elencadas a seguir, qual delas representa a agroindústria no 
Brasil. 
 
 a) A agroindústria é responsável pelo afastamento entre o 
campo e a cidade. 
 b) A agroindústria não se estabelece no setor pecuário, mas 
somente no agrícola. 
 c) A agroindústria industrializa produtos rurais, cultivados pela 
empresa ou comprados de fornecedores.  
d) Os fornecedores da agroindústria não recebem assistência 
técnica nem precisam alterar sua produção. 
 
 

QUESTÃO 17.  

 
O texto a seguir se refere ao desenvolvimento de novas técnicas 
de produção capitalista no meio rural. Leia-o atentamente:  
 
A agroindústria tem participação de aproximadamente 5,9% no 
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, no beneficiamento, na 
transformação dos produtos e no processamento de matérias-
primas provenientes da agropecuária, promovendo dessa forma 
maior integração do meio rural com a economia de mercado. A 
pesquisa agropecuária tem contribuído para a melhoria da 
qualidade dos produtos agroindustriais, oferecendo soluções 
tecnológicas inovadoras e de grande impacto, como a 
biofortificação de alimentos, processo utilizado para aumentar o 
conteúdo nutricional de micronutrientes, como vitaminas e 
minerais específicos, por meio de técnicas de melhoramento 
convencional de plantas ou da biotecnologia. [...] EMBRAPA. 
Ciência que transforma. Disponível em: Acesso em: 19 set. 2018. 
De acordo com o texto, a evolução industrial no meio rural resulta 
na: 
 
 a) Criação de um sistema desintegrado de produção. 
 b) Integração de técnicas industriais modernas à produção          
agrícola. 
 c) Desassociação do campo e do desenvolvimento urbano.  
 d) Maior ocupação do meio rural por pequenos produtores. 
 

QUESTÃO 18.  

 

A inserção de tecnologias e de sistemas mecanizados no âmbito 
da produção agrícola vem ocasionando profundas 
transformações no espaço geográfico do Brasil e do mundo. 
Entre essas transformações, podemos considerar: 

 
a) a aceleração do processo de êxodo rural 
b) o reordenamento democrático do espaço rural 
c) a concentração da mão de obra no meio agrário 
d) o processo de distribuição de terras agrícolas 
e) a subordinação da cidade em relação ao campo 
 

QUESTÃO 19.  

 

Observe a imagem a seguir: 

 
“The Gleaners”, obra de Jean François Millet (1857) 
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Ao analisarmos os elementos presentes na representação 
artística acima, podemos constatar que a produção agrícola 
retratada pode ser classificada como: 

 
a) De sistema intensivo aplicado 
b) De sistema intensivo rudimentar 
c) De sistema extensivo-intensivo 
d) De sistema extensivo de mão de obra 
e) De sistema extensivo simples 
 

QUESTÃO 20.  

 
Assinale a opção que indica a principal característica do 
processo de modernização da agricultura brasileira: 
 
a) Redução da produtividade por falta de insumos 
b) Atendimento a demanda interna por produtos agrícolas 
c) Aplicação de técnicas tradicionais no uso agrícola da terra 
d) Atendimento a demanda externa por produtos agrícolas 
 

FILOSOFIA 
 

QUESTÃO 21.  

 
(Enem PPL 2016)  
 

 
 
A figura do inquilino ao qual a personagem da tirinha se refere é 
o(a) 
 
a) Constrangimento por olhares de reprovação. 
b) Costume importo aos filhos por coação. 
c) Consciência da obrigação moral. 
d) Pessoa habitante da mesma casa. 
e) Temor de possível castigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22.  

 
Veja a charge e leia o texto: 

 

Tradução: “Como a ética é importante na sociedade hoje?” 

“Se eu perguntar se você é ético, provavelmente dirá que sim! E, 
se eu perguntar a definição de ética, saberá me responder? 
Provavelmente não! Faz sentido? Não! Mas é natural, a maioria 
dos seres humanos são éticos sem ter a mínima ideia do que 
significa ser ético. Isso ocorre porque a ética nos é condicionada 
pela sociedade, você aprende desde pequeno com seus pais, na 
escola, com seus amigos e normalmente não nota isso. Meus 
pais me orientavam sobre o que era certo ou errado, mas 
pensando bem, acho que eu só aprendia ética depois que era 
castigado.” 

Disponível em: hanimos.wordpress.com  (com adaptações) 

Considerando a imagem, o texto e o que você aprendeu sobre 
ética e moral, é correto afirmar que: 

a) A ética tem por objetivo desregulamentar os padrões morais 
de uma sociedade. 
b) A ética é um conjunto de certezas invioláveis, que devem ser 
seguidas pelas comunidades locais de um país. 
c) A consciência ética é adquirida com o passar do tempo, sendo 
que o indivíduo deve estar inserido em uma comunidade para 
vivenciar as experiências em coletivo. 
d) A ética não é condicionada pela sociedade, é adquirida de 
forma individualizada sem o convívio coletivo. 
e) A ética é pouco importantes nas sociedades atuais. 
 

  QUESTÃO 23.  

 
.“A definição de moral e ética é muito discutida atualmente. Como 
você define cada uma delas? Entre as alternativas de definição e 
diferenciação entre os dois conceitos, eu tenho empregado 
estas: moral é o conjunto de deveres derivados da necessidade 
de respeitar as pessoas, nos seus direitos e na sua dignidade. 
Logo, […] a pergunta que a resume é: “Como devo agir?”. Ética é 
a reflexão sobre a felicidade e sua busca, a procura de viver uma 
vida significativa, uma “boa vida”. Assim definida, a pergunta que 
a resume é: “Que vida quero viver?”. É importante atentar para o 
fato de essa pergunta implicar outra: “Quem eu quero ser?”. Do 
ponto de vista psicológico, moral e ética, assim definidas, são 
complementares.” 

Disponível em: aprendebrasil.com.br (com adaptações). 

Conforme a leitura do texto acima e o conteúdo sobre moral e 
ética é correto afirmar: 

a) Quando tomamos decisões devemos refletir sobre nossas 
atitudes, portanto, fazemos escolhas morais. 
b) Ética é uma reflexão sobre a felicidade, então é correto afirmar 
que ética é uma disciplina filosófica que estuda as diversas 
morais. 
c) Ética e moral são os termos que a filosofia utiliza para se 
referir ao modo como as pessoas deveriam agir. 
d) A distinção entre a definição de ética e moral é problemática já 
que não há consenso sobre o tema. 
e) Ética e moral são conceitos sinônimos. 
 

https://hanimos.wordpress.com/2009/06/01/etica/
http://www.aprendebrasil.com.br/entrevistas/entrevista0091.asp
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  QUESTÃO 24.  

 

Para que possamos pensar em ética é necessário colocar em 
questão o conceito de liberdade. E, ao pensarmos em liberdade, 
devemos pensar na atividade racional que é própria do ser 
humano. Só podemos ser éticos se formos livres; e só podemos 
ser livres se usarmos nossa racionalidade. Com base neste 
simples raciocínio, assinale a resposta correta: 

 

a) É possível ser ético mesmo que não se faça uso da razão 
b) A liberdade humana não tem a menor relação com o uso da 
nossa racionalidade 
c) O comportamento ético depende diretamente da nossa 
capacidade de pensar, refletir e, portanto, fazer julgamentos 
morais. 
d) Quanto maior a capacidade de pensar de um indivíduo, menor 
a possibilidade deste agir de forma ética. 
e) Não há relação entre racionalidade e responsabilidade 
 

 
  QUESTÃO 25.  

 
Leia o texto a seguir sobre a Moral e a Ética: 
 
A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos 
homens em sociedade. Ou seja, é ciência de uma forma 
específica de comportamento humano. 
(VAZQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1997, p. 12.) 

 
O autor acima enfatiza a singularidade da definição sobre ética. 
No que se refere à temática, assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) A ética é uma reflexão sobre o comportamento moral dos 
homens em sociedade.    
b) A ética é a moral e diz respeito à singularidade das normas e 
valores.    
c) O comportamento moral supõe a reflexão e declina dos 
princípios e das normas que regem esse comportamento.    
d) A ciência do comportamento moral enfatiza os aspectos 
psicológicos, deixando à margem um conjunto de normas e 
prescrições.    
e) A ética é a teoria e não parte do fato da existência no âmbito 
da história da moral.    

 
MATEMÁTICA 

 
  QUESTÃO 26.  

 
Muito utilizado em grandes construções e em portos, os 
guindastes são estruturas muito fortes que auxiliam na 
locomoção de peças e carga. Para garantir maior estabilidade, 
são colocados dois cabos do topo até as extremidades, formando 
triângulos. Graças a esses cabos, a estrutura do guindaste não 
enverga, evitando acidentes. 

Sendo A e C as extremidades dos cabos na parte horizontal e B 
o ponto onde ficam as extremidades dos cabos no topo do 
guindaste formando um triângulo ABC com lados de medidas 

diferentes e o ângulo  ̂  obtuso. 
Sabendo disso, como pode ser classificado o triângulo ABC 
quanto aos lados e quando aos ângulos? 
 
a) Equilátero e obtusângulo. 
b) Isósceles e retângulo. 
c) Escaleno e obtusângulo. 
d) Escaleno e acutângulo. 
e) Equilátero e acutângulo. 
 
 

  QUESTÃO 27.  

 
André quebrou vários palitos de churrasco e com eles está 
tentando montar triângulos. Assinale a alternativa que tem 3 
medidas de palitos que permitem formar um triângulo.  
 
a) 8 cm, 4 cm, 4 cm.  
b) 14 cm, 3 cm, 6 cm.  
c) 12 cm, 12 cm, 8 cm.  
d) 5 cm, 6 cm, 12 cm.  
e) 10 cm, 20 cm, 10 cm. 
 

  QUESTÃO 28.  

 
Para a festa junina do bairro onde mora, Jairo – o presidente do 
bairro – propõe dois tipos de bandeirinhas. O primeiro tipo tem o 
formato de um quadrado de 5 cm de lado. O segundo tipo deve 
ser em formato de um triângulo, de modo que a base meça 5 cm 
e altura 8 cm. 

 

 
 
Quais as áreas das bandeirinhas quadradas e triangulares? 
 
a) 25 cm² e 40 cm². 
b) 25 cm² e 20 cm². 
c) 10 cm² e 40 cm². 
d) 10 cm² e 20 cm². 
e) 5 cm² e 13 cm². 
 
 

  QUESTÃO 29.  

 
Os números x, 4x e 5x expressam, em graus, as medidas dos 
ângulos internos de um triângulo. Sendo assim, quais são as 
medidas dos ângulos internos desse triângulo? 
 

a) 18°, 72° e 90°. 
b) 10°, 40° e 100°. 
c) 20°, 40° e 90°. 
d) 30°, 30° e 90°. 
e) 19°, 70° e 91°.  
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  QUESTÃO 30.  

 
A bandeira abaixo é do país Laos, localizado na Ásia. 
Nela, os dois retângulos vermelhos têm juntos a mesma altura 
que a parte azul da bandeira, o diâmetro do círculo branco mede 
10 dm. 
 

 
 
Sabendo disso, qual a área do círculo branco? Use:       
 

a)        
b)         
c)         
d)         
e)         
 
 

  QUESTÃO 31.  

 

Para encher um álbum de figurinhas, Karina contribuiu com    

das figurinhas, enquanto Cristina contribuiu com     das 
figurinhas.  
 
Com que fração das figurinhas as duas juntas contribuíram? 
 
a) 11/12 
b) 12/11 
c) 10/11 
d) 11/10 
e) 10/12 
 

  QUESTÃO 32.  

 
Imagine você milionário, as famílias abaixo da linha da pobreza, 
necessitando urgentemente de doações, pois os mesmos sem 
recurso algum, encontram-se em um estado lastimável de 
sobrevivência, sua colaboração, será em dinheiro o valor do 
resultado da expressão:  
 

 
 
 
Quanto você doará da sua riqueza? 
 
a) 1/10 
b) 1/5 
c) 1/2 
d) 3/2 
e) 4/9 
 
 

  QUESTÃO 33.  

 
O Colégio Sophos tem 2940 alunos em toda sua rede de ensino. 
Sabendo-se que 3/10 desses alunos praticam voleibol e 2/7 

praticam futebol, determine o número de alunos que não 
praticam nenhuma das duas modalidades esportivas. 
 
a) 1200 alunos 
b) 1208 alunos 
c) 1218 alunos 
d) 1228 alunos 
e) 1300 alunos 
 

  QUESTÃO 34.  

 
Em uma prova de Matemática, metade das questões era de 
problemas, o restante, de expressões numéricas. Fábio acertou 
3/5 dos problemas e 4/5 das expressões.  
 
Qual foi a nota dele, considerando que a prova valia dez pontos e 
cada questão valia 1 ponto? 
 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
e) 7 
 

  QUESTÃO 35.  

 
Multiplicando o número racional – 7 pelo seu inverso e 
adicionando – 3 ao produto, encontramos X. Que número 
racional corresponde a X? 
 
a) – 1  
b) – 2 
c) – 3  
d) – 4  
e) – 5  
 

CIÊNCIAS 
 

  QUESTÃO 36.  

 
Durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional 
que mostrava que o consumo de sódio pelos adolescentes 
brasileiros é superior ao determinado pela Organização Mundial 
da Saúde. O professor, então, destacou que esse hábito deve 
ser evitado. 

 

A doença associada a esse hábito é a 

 

a) Obesidade. 

b) Osteoporose. 

c) Diabetes tipo II. 

d) Hipertensão arterial. 

e) Hipercolesterolêmica. 
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  QUESTÃO 37.  

 
Assinale a alternativa que indica o comportamento do coração 
durante a sístole e a diástole cardíacas. 

 

a) Durante a diástole, o músculo cardíaco se contrai, e o sangue 
é bombeado para fora do coração; enquanto na sístole, o 
músculo cardíaco relaxa e o coração se enche de sangue. 

b) Durante a sístole, o músculo cardíaco se contrai, e o sangue 
rico em CO₂ é bombeado para fora do coração; enquanto na 

diástole, o músculo cardíaco relaxa, e o coração se enche de 
sangue rico em O₂. 

c) Durante a sístole, o músculo cardíaco se contrai, e o sangue é 
bombeado para fora do coração; enquanto na diástole, o 
músculo cardíaco relaxa, e o coração se enche de sangue. 

d) Durante a diástole, o músculo cardíaco se contrai, e o sangue 
rico em O₂ é bombeado para fora do coração; enquanto na 

sístole, o músculo cardíaco relaxa, e o coração se enche de 
sangue rico em CO₂. 

e) Durante a sístole, o músculo cardíaco se contrai, e o sangue 
do átrio é bombeado para fora do coração; enquanto na diástole, 
o músculo cardíaco relaxa, e o ventrículo se enche de sangue. 
 
 

  QUESTÃO 38.  

 
No esquema representando o coração humano a baixo, as letras 
A, B, C e D representam respectivamente: 

 
 

a) Átrio direito, Ventrículo direito, Átrio esquerdo e Ventrículo 
esquerdo. 

b) Átrio esquerdo, Ventrículo esquerdo, Átrio direito e Ventrículo 
direito. 

c) Ventrículo direito, Átrio direito, Ventrículo esquerdo e Átrio 
esquerdo. 

d) Ventrículo esquerdo, Átrio esquerdo, Ventrículo direito e Átrio 
direito. 

e) Átrio direito, Átrio esquerdo, Ventrículo direito e Átrio 
esquerdo. 

 
 

QUESTÃO 39.  

 
(SAE DIGITAL) A transfusão sanguínea é o processo que 
promove a transferência do sangue de uma pessoa para outra. 
No entanto, isso só pode acontecer se houver compatibilidade 
sanguínea entre o doador e o receptor. Pessoas do tipo 
sanguíneo B+ (positivo), por exemplo, só podem doar sangue 
para pessoas do tipo: 

 

a) B negativo e AB positivo. 

b) B negativo e AB negativo. 

c) B positivo e O positivo. 

d) AB positivo, apenas. 

e) B positivo e AB positivo. 

 

QUESTÃO 40.  

 
Homem mais gordo do mundo morre no México aos 48 anos 

 

     Manuel Uribe, 48, que foi considerado o homem mais gordo 
do mundo pelo Guinness World Records, morreu em um hospital 
universitário em Monterrey, no estado de Nuevo Léon, no 
México. Ele pesava 394 kg (chegou a pesar 597 kg em 2007) e 
estava internado desde o dia 2 de maio, após sofrer arritmia 
cardíaca. Segundo a imprensa local, Uribe morreu por falha no 
funcionamento do fígado. 

Disponível em: <http://goo.gl/c2eiR9>. Acesso em: 17 out. 2014. 
(adaptado) 

 

A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo 
de gordura no corpo, causada quase sempre pelo consumo de 
calorias na alimentação superior ao valor usado pelo organismo 
para sua manutenção e realização das atividades do dia a dia. A 
causa mais provável que levou Manuel Uribe ao óbito é a de que 

 

a) O acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos pode ter 
comprometido seus batimentos cardíacos, prejudicando o 
transporte de nutrientes e oxigênio para o fígado. 

b) O aumento de peso no período compreendido entre 2007 e 
2014 comprometeu o bom funcionamento de alguns órgãos 
vitais. 

c) Como não conseguiu diminuir o peso, o aumento exagerado 
do tamanho do coração desencadeou a arritmia cardíaca e, 
consequentemente, a morte das células hepáticas. 

d) Por conta de seu rápido emagrecimento, apresentou morte 
das células hepáticas, dificultando o transporte de nutrientes para 
outros órgãos. 

e) Embora tenha perdido cerca de 200 kg, não sobreviveu, pois a 
arritmia cardíaca foi a causa do ataque cardíaco, impossibilitando 
a reanimação do indivíduo. 
 
 


