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Instruccions/Instrucciones
Llegiu el text amb deteniment, com mínim dues vegades i sense l'ajuda del diccionari, i responeu a continuació
en portuguès a les 6 preguntes en el full de respostes.
Lea con detenimiento al menos dos veces, y sin ayuda de diccionario, el texto y conteste a continuación en
portugués a las 6 preguntas en la hoja de respuestas.
Text/Texto
O pai deu-lhe nome de craque, Ronaldo, mas inspirou-se no presidente norte-americano da altura,
Ronald Reagan. O Cristiano que o antecede é da responsabilidade da mãe – e essa sim, sonhava com um filho
a marcar golos pelo clube de eleição. O gosto pela bola foi-lhe incutido pelo pai, que desde muito cedo levou o
filho para as instalações do clube onde trabalhava como roupeiro, o Andorinha. Ronaldo tinha seis anos
quando se estreou pelos infantis daquela equipa de bairro. A maturidade precoce no tratamento da bola era tal
que, aos 10 anos, despertou a cobiça dos maiores clubes da Madeira, mas seria o Nacional a levar. As
exibições do miúdo de Santo António não passam despercebidas e, com apenas 12 anos, Ronaldo muda-se para
Lisboa. Fica à guarda do Sporting. Passado algum tempo, jogador, clube e família acordam no abandono dos
estudos e na dedicação exclusiva ao futebol.
No Verão de 2001, Ronaldo é pela primeira vez chamado para treinar com a equipa principal do
Sporting. A estreia em jogos oficiais só acontecerá um ano mais tarde e logo frente ao Inter de Milão. Segue-se
o primeiro jogo na Superliga – uns minutos frente ao Braga. Nas bancadas, estava já um emissário do
Manchester, à espreita. O deslumbramento final aconteceu em 6 de Agosto de 2003, frente ao mesmo United.
Confirmava-se o negócio da China e o faro de Ferguson, que acertou em cheio ao dar a Ronaldo a mítica
camisola 7, que já pertenceu a ícones como George Best, Eric Cantona e David Beckam. Logo de seguida,
Felipe Scolari, o treinador brasileiro que agora comanda a selecção portuguesa, convocou Ronaldo para os
trabalhos da equipa principal. Melhor era impossível.
[Visão, 27-VIII-2004]
Preguntes/Preguntas
1.- Leia o texto e ponha-lhe um título (0´50 pontos).
2.- Indique o nome de seis países a partir das referências (cidades, gentílicos...) que há no texto (0´50 pontos).
3.- Escreva um resumo do texto. Empregue até sessenta palavras (2 pontos).
4.- Enumere dez profissões (1 ponto).
5.- Faça uma composição com as suas próprias palavras e ideias sobre o que sabe/pensa relativamente à vida
de um desportista de elite (velocista, futebolista, basquetebolista...) de quem goste. Utilize no mínimo cento e
cinquenta palavras (5 pontos).
6.- Escreva sinónimos das seguintes palavras: gosto, emissário, acertar, ícone, comandar (1 ponto).

