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TEXT 

 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

Soon after the staging of the 2004 Olympic Games in Athens, the Paralympic Games, for 
athletes with disabilities, were held. The programme included 18 sports, in which 4,000 athletes 
from 130 countries participated. The twelve days of the event led to a series of infrastructure 
changes that will very much improve the quality of life for citizens in Greece, especially groups 
of people with restricted mobility - such as the elderly, pregnant women, and persons with a 
disability. _______________, the greatest legacy of the Athens 2004 Paralympic Games will be 
a new social perception of the disabled. 

Adapted from: http://www.business 2005.gr/eC_ENNewsletter i tem-asp?id=5396&lg=EN 
 

ANSWER QUESTIONS   61 – 65  ACCORDING TO THE TEXT. 
 

61. The appropriate expression to complete the blank in line 06 is: 

A) Besides 
B) However 
C) In general 
D) Once more 
E) For instance 

 
Questão 61– Alternativa B 
A questão requer, primeiramente, a compreensão das duas informações explícitas referentes à 
importância dos Jogos Paraolímpicos de Atenas. A primeira, entre as linhas 04 e 08, diz respeito à 
uti lização ulterior da infraestrutura instalada para o evento, tanto pela população em geral como pelos 
portadores de deficiência física, enquanto que a segunda, expressa nas duas últimas linhas, assevera 
que o principal legado dos jogos se constituirá na nova visualização social dispensada ao deficiente. 
Observando que o autor considera o segundo benefício superior, cumpre ao candidato estabelecer  a 
relação coerente entre as duas idéias, cuja consolidação se dá exclusivamente através da conjunção  
“However” , como se pode ver na síntese: “ o primeiro benefício é importante; contudo, o segundo é o 
principal “.  
Resposta correta: B 
 
62. The word “ which”  in line 02 refers to 

A) countries. 
B) disabilities. 
C) Olympic Games. 
D) programme. 
E) sports. 
 

Questão 62– Alternativa E 
A partir da recuperação de informações explícitas, às linhas 03 e 04, identifica-se a relação de coesão 
entre o termo which (dos quais) e o seu antecedente imediato  – sports ( linha 03), seu co-referente. 
Convém observar que a forma “ in“ , anteposta ao pronome which, completa o sentido do verbo 
participated (linha 04), conclusão que elimina a possibilidade de seleção do item D,“  programme” ,como 
opção correta, haja vista o sentido linear da oração ser participated in the 18 sports –  
Resposta correta: E 

63. Lines  03 – 04  contain a relation of 

A) repetition. 
B) opposition. 
C) comparison. 
D) cause and effect. 
E) complementarity. 
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Questão 63– Alternativa D 
O caminho para a resposta correta consiste no reconhecimento do sentido da forma verbal  led (linha 04) 
– conduziram, implicaram -  e a compreensão explícita dos fragmentos antecedente-  the twelve days of 
the event- ( os doze dias do evento) e subsequente: to a series of infrastructure changes (a um 
conjunto de mudanças de infraestrutura). Fica evidenciado que o segundo fator é decorrente do 
primeiro, consignando, assim, uma relação de causa e efeito. 
Resposta correta: D 
 
64.  The topic emphasized in the conclusion  is the 

A) new attitude of participation rather than exclusion of the elderly. 
B) educational campaign about the main legacy of the Paralympic Games. 
C) spirit of social responsibility and sensitivity towards people with disabilities. 
D) inadequate infrastructure required to meet the needs of people with special needs. 
E) improvement to the country’s infrastructure that wil l continue to serve experienced athletes. 

 
Questão 64– Alternativa C 
A questão visa testar a perícia do candidato na identificação da idéia principal explícita de um 
determinado setor do texto. Com efeito, o argumento conclusivo do texto, às linhas 08,09 e 10, alude 
ao mais significativo desdobramento dos Jogos Paraolímpicos de 2004 em Atenas para o autor: a 
nova percepção social que será dispensada aos portadores de deficiências físicas na Grécia. A 
leitura atenta dessa consideração remete à compreensão de que essa nova percepção social  implicará 
um convívio menos preconceituoso que evidencie um espírito de responsabilidade social de todos e  
uma maior sensibilidade em relação às l imitações peculiares aos deficientes em geral, idéia expressa 
no item C. 
Resposta correta : C 
 
65. An appropriate title for the text is: 

A) Beyond the Paralympic days. 
B) Promoting volunteer programs. 
C) Priorities of the Olympic Games. 
D) The original route of the Marathon. 
E) The most experienced Paralympic competitors. 
 

Questão 65 – Alternativa A 
Esta questão verifica a capacidade do candidato de identificar uma característica de textualidade 
primordial: a intencionalidade. Com efeito, para um efetivo reconhecimento do propósito 
comunicacional do texto, cumpre averiguar todo o seu campo discursivo, sopesando todas as relações 
discursivas constantes de cada idéia, tanto as que jazem à sua superfície com as que se encerram sob 
esta (como é o caso das inferenciações e dos subentendidos), o que enseja uma construção crítica do 
sentido textual. Ao decidir-se pelo item que apresenta uma proposta de título paralela ao plano 
organizacional do texto, o candidado pode valer-se  do sequenciamento das idéias e observar que o 
argumento introdutório situa a realização dos Jogos Paraolímpicos e apresenta uma definição dos 
mesmos. Cita, em seguida, o número das modalidades desportivas verificadas e o número de atletas e 
de países participantes. Segue-se uma relação de causa e efeito entre a implementação de mudanças 
infra-estruturais e o aprimoramento da qualidade de vida da população local e, de modo particular, de 
deficientes físicos. O argumento final afirma que o legado principal dos Jogos será a nova percepção 
social dispensada aos deficientes na Grécia por conta do relevo que receberam durante as 
competições. Ora, a opção A faz referência específica ao momento posterior aos Jogos  “  Beyond the 
Paralympic Games”  (Além dos Jogos Paraolímpicos), sendo consistente com a principal idéia do 
texto e, por conseguinte, com a intencionalidade comunicativa. Consigne-se, todavia, que é condição 
preponderante para uma resposta correta o conhecimento específico do termo “ Beyond”  – (Além). 
Resposta correta: A 
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ANSWER QUESTION 66 ACCORDING TO THE COMMENT BELOW 
  
 
66.  “I think that the wheelchair olympics should be given the same ammount of TV  

coverage as the able-bodied Olympics in Athens was. I am in a wheelchair myself 
and I enjoyed watching the Athletics in Athens” . 

Source: http://newswww.bbc.net.uk/sport2/hi/athletics/have_your_say/default.stm 

The author of the comment is a 

A) blind athlete. 
B) volunteer in Athens. 
C) disappointed viewer. 
D) member of the Paralympic Games Committee. 
E) gold medallist in the 2004 Paralympic Games. 

 
Questão 66– Alternativa C 
A questão busca examinar a perspicácia dedutiva do candidato em relação a um comentário feito por 
cadeirante que alega ter havido desigualdade entre a cobertura televisiva dos Jogos Olímpicos e dos 
Paraolímpicos ( especifica a modalidade cadeirantes) , declarando que os segundos foram preteridos. 
Ora, como a alegação emana de pessoa portadora de limitação física, que expressa a sua satisfação de 
haver assistido as competicões do atletismo  e acrescenta que os Jogos Olímpicos dos não deficientes 
receberam maior destaque por parte da mídia televisiva, depreende-se que ela esteja naturalmente 
desapontada (desiludida, decepcionada).  
Resposta correta: C 
 
 
 


