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Médico diz que consumo excessivo de Coca-Cola pode ter 
matado mulher. 

 
O consumo excessivo de Coca-Cola pode ter sido o motivo da 

morte da neozelandesa Natasha Harris, 30 anos, mãe de oito filhos. 
Segundo depoimentos, Harris bebia entre oito e dez litros de refrigerante 
por dia, o que pode ter contribuído com o ataque cardíaco que a levou à 
morte. 

De acordo com o jornal New Zealand Herald, o patologista Dan Mornin afirmou que ela teve 
arritmia cardíaca, mas também sofreu de hipocalemia. Segundo ele, esse problema de falta de 
potássio ocorre pelo consumo excessivo de refrigerantes. 

O companheiro de Natasha, Chris Hodgkinson, que está processando a Coca-Cola, disse 
que a mulher era viciada e ficava irritada quando não bebia o refrigerante. Ele também contou que 
ela já se sentia mal quase um ano antes de morrer e que vomitava pelo menos seis vezes por 
semana. 

O representante da Coca-Cola Oceania que estava no julgamento declarou que não existe 
nenhuma prova que confirme que o consumo do refrigerante resultou na morte de Harris. 

 
www.bol.com.br – acessado em 20/04/2012 – 16h15 

 

 

Leia a tirinha e responda as questões 1 e 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Na tirinha acima, a postura de reflexão da personagem é indicada  
(A) pela cabeça mantida abaixada na chegada à praia no início da história. 
(B) pela posição de submissão ao se manter de joelhos perante o Sol. 
(C) pela mão no queixo enquanto pensa em grandes nomes da História. 
(D) pelo fato de a menina  ter usado óculos escuros para olhar o Sol.  
(E) pelo silêncio dela, que apenas observa o Sol no 3º quadrinho da tira. 
 
2. A ironia da tirinha está 
(A) na crítica aos personagens citados pela menina, que apenas foram iluminados pelo Sol. 
(B) na submissão da menina ao se ajoelhar e pedir para o Sol torná-la superior às outras pessoas.  
(C) na tentativa da personagem de dialogar com o Sol, que se manteve em silêncio. 
(D) no menosprezo da menina com as pessoas que não buscam a superação dos seus limites. 
(E) no pedido da menina para o Sol contagiá-la como aos personagens que ela mencionou. 
 
Leia o texto abaixo para responder as perguntas  3 a 6. 
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3. Infere-se na leitura que “hipocalemia” é 
(A) a escassez de potássio no corpo.                      (B) batimento acelerado do coração. 
(C) excesso de potássio no corpo.                           (D) o consumo excessivo de uma droga. 
(E) um tipo de ataque cardíaco. 
 
4. O tema central tratado nessa notícia é  
(A) A Coca-Cola Oceania declarou-se inocente da acusação. 
(B) A dependência de bebidas gera irritação e arritmia cardíaca. 
(C) Consumo excessivo de refrigerante pode ter matado mulher. 
(D) Não é possível beber mais de 2 litros de refrigerante por dia. 
(E) O companheiro de Natasha processará a Coca-Cola. 
 
5. A palavra “companheiro”, nesse texto, significa 
(A) conhecido. (B) esposo.  (C) médico.  (D) parente.  (E) vizinho. 
 
6. O lugar onde aconteceram os fatos de que trata o texto 
(A) foi na Holanda.   (B) foi na Inglaterra.                   (C) foi na Nova Zelândia. 
(D) foi no Brasil.   (E) foram nos Estados Unidos. 
 
Leia o texto e responda as questões 7 a 12. 
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Texto 1: DOMINGO DE PÁSCOA 

Arthur Xexéo 
Tive uma educação, digamos assim, ecumênica. Fiz o primário em 

colégio leigo, cursei o ginásio numa escola católica e completei o científico 
num instituto protestante. E, se tem alguém aí do lado que não sabe o que é 
primário e científico, que pergunte para o seu avô, que deve regular comigo de 
idade.  

No científico, entre a primeira e a segunda aulas, todas as turmas se 
reuniam num auditório onde, durante o que era chamado de “assembleia” 
pastores pregavam sua fé lendo trechos do Novo Testamento. Eu aproveitava 
para completar o sono interrompido para estar na escola às sete da manhã. 
No primário nem sabia que em algumas instituições havia aulas de religião. No 
ginásio, aí, sim, os irmãos maristas me pegaram de jeito.  

Devo ter sido o pré-adolescente mais carola da carolice nacional. Aos 
domingos, não perdia uma missa das seis na Igreja de São Judas Tadeu. Era 
imbatível no concurso anual de redação sobre a vida do padre Marcelino 
Campagnat, era o único da família que não comia carne às sextas-feiras... 
quer dizer, único não. Do Rio, pelo telefone, minha avó, uma carola de velha 
cepa, controlava minhas tentações. 
 

XEXÉO, Arthur. In Revista Domingo, O Globo, 12 de abril de 2009 
 

 
7. No texto, a expressão “deve regular comigo” (l. 4) tem o mesmo sentido de 
(A) concordava com as opiniões do avô. 
(B) controlava as intenções dos adolescentes. 
(C) discordava das ideias dos pastores. 
(D) foi educado da mesma forma que ele. 
(E) tinha uma idade semelhante a dele. 
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8. Infere-se que durante a “assembleia” o autor aproveitava para 
(A) escrevia redações.                  (B) frequentar a missa.                      (C) pregar a sua fé 
(D) retomar o sono perdido.          (E) recuperar as atividades. 
 
9. Esse texto é 
(A) uma autobiografia.                   (B) uma carta.                                (C) uma crônica.  
(D) uma notícia.                             (E) um conto. 
 
10 No período “...que pergunte para o seu avô” (l. 4), a palavra destacada indica ideia de 
(A) adição.                                     (B) causa.                                      (C) conclusão. 
(D) condição.                                 (E) explicação. 
 
11. O trecho que indica interação direta entre locutor e interlocutor é 
(A) “Era imbatível no concurso anual de redação” 
(B) “No ginásio, aí, sim, os irmãos maristas me pegaram de jeito.” 
(C) “se tem alguém aí do lado que não sabe o que é primário” 
(D) “Tive uma educação, digamos assim, ecumênica.” 
(E) “todas as turmas se reuniam num auditório” 
 
12. A palavra “carola” (l. 11) foi usada pelo autor por indicar uma pessoa que 
(A) era muito competitiva.                                             (B) não gostava de seguir regras. 
(C) não ligava muito para religião.                                (D) nem sempre seguia doutrinas. 
(E) sempre cumpria os ritos católicos. 
 
Leia o texto e responda as questões 13 a 19. 
 

A MELHOR MANEIRA DE FAZER CRIANÇA EMAGRECER É EMAGRECER JUNTO 

Exemplo dos pais é o fator mais importante para os filhos, conclui estudo. Obesidade infantil é um 
problema crescente de saúde. 

Se seu filho está obeso e você gostaria de ajudá-lo a emagrecer, a maneira mais eficiente de fazer 
isso é perder peso você mesmo. A conclusão é de um estudo norte-americano publicado pela revista 
médica “Obesity” (obesidade, em inglês). 

A pesquisa observou os hábitos das famílias de crianças com idade entre oito e doze anos que 
estavam acima do peso. Essas 80 famílias participaram de um programa de emagrecimento dividido em 
dois grupos: um envolvia os pais e as crianças e o outro somente os pais. 

Três formas de atuação dos pais na perda de peso foram observadas: as mudanças na 
alimentação da casa, os métodos usados para incentivar os filhos e o comportamento dos próprios pais 
durante a dieta. 

Ao fim da análise, só um fator se mostrou realmente significativo: quando os pais emagrecem, 
aumenta a chance de que os filhos percam peso. 

A obesidade infantil é um problema crescente. Nos EUA, dados recentes apontam que mais de 
30% das crianças estão acima do peso ideal para a idade e a altura delas. 

 
Fonte: G1 – Acesso em 17/03/2012 – 15:32 

 
13. Quanto ao tipo textual, esse texto é classificado como 
(A) descritivo. (B) dissertativo. (C) informativo. (D) injuntivo.  (E) narrativo. 
 
14. Destaca-se entre as características do texto a 
(A) argumentação para defesa de uma tese.          (B) descrição de sentimentos conflitantes. 
(C) exposição de dados de uma pesquisa.          (D) organização de etapas para se fazer algo.  
(E) sequência de fatos em um determinado lugar. 
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15. O nível de linguagem empregado no texto foi predominantemente 
(A) coloquial.  (B) erudito.  (C) formal.  (D) relaxado.  (E) vulgar. 

16. A palavra “junto”, empregada no título, significa, nesse contexto, 
(A) dar apoio moral.   (B) estar por perto, apoiando. (C) emagrecer também. 
(D) prestar auxílio médico.  (E) próximo à criança, ao lado. 

17. O autor baseou a construção do seu texto através 
(A) de características de lugar, objeto ou pessoa – descrição. 
(B) de informações de uma pesquisa – fato. 
(C) de uma argumentação – opinião. 
(D) de uma sequência de passos a seguir – injunção. 
(E) do desenrolar de ações – narração. 
 
18. Segundo a pesquisa relatada, pode-se afirmar sobre os resultados que 
(A) era necessário um terceiro grupo para a relevância dos dados. 
(B) o segundo grupo consegue melhores resultados em menor tempo. 
(C) os dois grupos conseguiram resultados semelhantes. 
(D) os grupos não tiveram diferenças significativas entre eles. 
(E) os melhores resultados foram obtidos pelo primeiro grupo. 

19. Dizer que os pais emagrecerem ajuda os filhos a emagrecerem também 
(A) é apenas uma hipótese, pois o resultado não foi suficiente para concluir isso. 
(B) é uma afirmação falsa, pois os dados comprovaram que só os pais emagreceram. 
(C) é verdade, afinal os dados coletados na pesquisa conseguiram provar isso. 
(D) não é uma conclusão possível, pois o texto não disse isso claramente. 
(E) pode ser verdadeiro, mas o texto não trouxe comprovação disso. 
 

 

Texto para a questão 20.  
 

CHOCOLATE – DE MAL GOSTO 
 
De Arnold Jago  
 

Você  sabia que em 1996  os australianos gastaram com  chocolate quase a mesma 
quantia que o governo  

australiano gastou em ajuda internacional aos países pobres?  
Será que há algo errado com o estabelecimento de nossas prioridades?  
O que você vai fazer a este respeito? Sim, você!  
 

Arnold Jago, Mildura. Fonte: The Age, Terça-feira, 1º de Abril de 1997  

  
 
20. Fez-se a comparação entre consumo de chocolate e ajuda internacional para enfatizar a 
diferença entre  
(A) algo agradável e algo doloroso.       
(B) atividades danosas e atividades saudáveis.   
(C) indecisão e a falta de respeito aos direitos humanos.   
(D) objetivos pessoais e objetivos coletivos.  
(E) o que é importante e o que não é importante. 


