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Estávamos em 1996: Francis Obikwelu, 17 anos, preparava-se para correr as eliminatórias
dos duzentos metros, enquanto Nwankwo Kanu era candidato a melhor jogador de futebol do
Mundo. Nessa altura, já não jogavam à bola juntos: o joelho de Obikwelu tinha traído o
defesa-central que tantas vezes ajudara o amigo avançado a marcar golos. Quando se
despediram em Atlanta com o equipamento verde da Nigéria, Kanu preparava-se para assinar
un contrato milionário com o Inter de Milão; Obikwelu contava o pouco dinheiro que
ganhava nas obras do Algarve. Ainda se foi apresentar ao Sporting e ao Benfica, mas como
era menor e imigrante ilegal ficou à porta. O treinador do Belenenses foi o único a interessarse. Mandou chamar o rapaz e ficou maravilhado assim que o viu galopar na pista.
Rapidamente se tornou no atleta mais apetecido pelo Sporting. Acumula medalhas ao peito e
quando em 2001 se naturaliza português é já um dos mais bem pagos atletas do País.
Perante as limitações do atletismo nacional, sobretudo a nível de apoio médico, Obikwelu
muda para a Espanha. Aluga casa num dos bairros mais caros de Madrid e passa a treinar no
Centro de Alto Rendimento do Estádio Universitário da capital espanhola. O sucesso é
absoluto nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004: entre os temidos norte-americanos Gatlin
e Green, corre os cem metros e torna-se o segundo homem mais rápido do mundo na mais
renhida final olímpica de sempre.
Portugal tem mais motivos para estar orgulhoso por ter adoptado este imigrante nigeriano,
não apenas pela vitória em Atenas, mas sobretudo pela forma como Obikwelu se adaptou ao
novo país. Confrontado com o seu passado desportivo na Nigéria, Obikwelu foi peremptório:
“Vamos falar do meu país, Portugal. Sou português e estou muito feliz por levar esta
medalha para Portugal”.

25
Correio da Manhã, 2 de janeiro de 2021 (adaptação)

1

ATENÇÃO! O EXAMINANDO DEVE RESPONDER A QUATRO DOS CINCO EXERCÍCIOS QUE
FIGURAM A SEGUIR. O EXERCÍCIO I É DE RESPOSTA OBRIGATÓRIA. O EXAMINANDO É
LIVRE DE SELECIONAR DOS RESTANTES (EXERCÍCIOS II, III, IV E V) TRÊS EXERCÍCIOS
AOS QUAIS DEVE RESPONDER.

I. COMPREENSÃO GERAL (2.5 pontos)
Responda em português com as suas próprias palavras.
1. Qual é a nacionalidade originária do desportista Francis Obikwelu? Em que
consiste o desporto que ele pratica?
2. Comente o que sabe/pensa sobre a vida de um desportista de elite (velocista,
futebolista, basquetebolista...) de quem goste.

II. COMPREENSÃO: VERDADEIRO OU FALSO? (2.5 pontos)
Escolha a opção (Verdadeiro ou Falso) para cada afirmação. Justifique a sua
escolha copiando a frase ou o fragmento correspondente do texto.
1. Após a Olimpíada de Atlanta, Obikwelu foi jogar futebol no Inter com o seu amigo
2.
3.
4.
5.

Kanu (Verdadeiro / Falso)
Obikwelu treinou no Centro de Alto Rendimento do Estádio Universitário de Barcelona
(Verdadeiro / Falso)
Obikwelu converteu-se num atleta bem pago depois do seu triunfo em Atenas
(Verdadeiro / Falso)
Obikwelu participou nas Olimpíadas de 1996 e de 2004 (Verdadeiro / Falso)
O treinador do Belenenses valorou negativamente o potencial do jovem Obikwelu
(Verdadeiro / Falso)

III. ELEIÇÃO MÚLTIPLA (2.5 pontos)
Escolha a letra (a, b) que corresponda melhor ao sentido do texto.
1. Em 1996, o desportista Francis Obikwelu era __________ com a seleção nigeriana.
a. futebolista
b. velocista
2. Obikwelu obteve em 2001 a nacionalidade _________:
a. espanhola.
b. portuguesa.
3. Obikwelu _________ a final olímpica dos cem metros em Atlanta.
a. ganhou
b. perdeu
4. O jovem Obikwelu trabalhava no Algarve como ___________:
a. futebolista.
b. pedreiro.
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5. Obikwelu ganhou uma medalha em 2004 como atleta da seleção ___________:
a. portuguesa
b. espanhola
IV. SINÓNIMOS (2.5 pontos)
Procure no texto um sinónimo de cada uma das seguintes palavras.
1.
2.
3.
4.
5.

vencedor:
ilícito:
total:
disputada:
contente:

V. CONHECIMENTOS DE LÉXICO (2.5 pontos)
Procure no texto as expressões seguintes e escreva a letra (a, b, c) que corresponda
à explicação mais próxima do texto.
1. « ficou à porta» (linha 8)
a. ficou a esperar
b. ficou feliz
c. ficou excluído
2. «mais apetecido» (linha 10)
a. mais rico
b. mais saboroso
c. mais pretendido
3. «a nível de» (linha 13)
a. à altura de
b. a respeito de
c. com necessidade de
4. «não apenas pela vitória» (linha 21)
a. para além da vitória
b. unicamente pela vitória
c. por não ser o campeão
5. «Confrontado com o seu passado» (linha 22)
a. triste devido ao seu passado
b. desvalorizado por causa do seu passado
c. consultado relativamente ao seu passado

3

