ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____
PROF:______________________________________________________TURMA:____________
NOME:________________________________________________________________________
Leia:
História das Olimpíadas
O grau mais alto das competições esportivas são as Olimpíadas, que acontecem a cada
quatro anos.
Em 2004, esse grande evento foi sediado na cidade grega de Atenas. E por que isso é
interessante? Porque a Grécia é o berço dos jogos. Na Idade Antiga, por volta de 776 antes de
Cristo, as cidades-estado gregas se reuniam para competir, sempre no vilarejo de Olímpia.
Durante as Olimpíadas, as pessoas até faziam as pazes, dando uma trégua às guerras.
Uma das finalidades dos jogos era homenagear Zeus, a maior divindade do Olimpo. As vitórias
nas competições rendiam honras e glórias aos atletas e às cidades. No entanto, com a invasão
romana, os jogos entraram em decadência e, em 394 depois de Cristo, deixaram de ser
disputados. Assim, a celebração olímpica ficou sem ser realizada por 1500 anos!
E só em 1894, graças aos esforços do esportista francês Barão Pierre de Coubertin, a ideia
de se fazer uma competição esportiva internacional foi retomada. Para organizar as Olimpíadas,
foi criado, então, no mesmo ano, o Comitê Olímpico Internacional (COI). Em 1896, a primeira
edição dos jogos da Era Moderna foi em Atenas.
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Questão 1 – Identifique o tema do texto:
a) a origem das Olimpíadas.
b) os jogos da Era Moderna.
c) a história das Olimpíadas.
d) as finalidades das Olimpíadas.
Questão 2 – De acordo com o texto, as Olimpíadas surgiram na cidade de:
a) Atenas
b) Olímpia
c) Roma
d) Paris
Questão 3 – Segundo o texto, “a Grécia é o berço dos jogos”. Por quê?
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Questão 4 – O texto narra os fatos que marcaram a história das Olimpíadas. Aponte o tempo em
que ocorreram, numerando conforme a indicação:
1. “em 394 depois de Cristo”
2. “Em 1896”
3. “Em 2004”
4. “em 1894”
5. “por volta de 776 antes de Cristo”
(

) início dos jogos da Era Moderna.

(

) criação do Comitê Olímpico Internacional (COI).

(

) a cidade grega de Atenas sediou as Olimpíadas.

(

) as cidades-estado gregas competiam no vilarejo de Olímpia.

(

) os jogos olímpicos deixaram de ser realizados.

Questão 5 – No período “Uma das finalidades dos jogos era homenagear Zeus, a maior
divindade do Olimpo.”, a parte sublinhada:
a) retoma “Zeus”.
b) caracteriza “Zeus”.
c) chama “Zeus”.
d) define “Zeus”.
Questão 6 – Na passagem “No entanto, com a invasão romana, os jogos entraram em
decadência [...]”, a expressão destacada introduz:
a) uma ressalva
b) um contraste
c) uma compensação
d) uma comparação
Questão 7 – Indique palavras que poderiam substituir “No entanto” no contexto acima:
______________________________________________________________________________
Questão 8 – No trecho “Assim, a celebração olímpica ficou sem ser realizada por 1500 anos!”, o
ponto de exclamação exprime o sentimento de:
a) desagrado
b) espanto
c) indignação
d) desapontamento
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