Prova de Conhecimentos Gerais
questão 01 até questão 40
01. Sempre que Jeremias sonha com o goleiro Dida, aposta na avestruz, nº 1, e ganha.
Ele agora resolveu arriscar na Bolsa de apostas da Inglaterra, para acertar quem será o
campeão da Copa do Mundo de 2006. Segundo a Globo News, se ele apostar no Brasil,
significa que para cada 4 libras ganhará 9. Na Argentina, para cada libra apostada ganhará
7, idem para a Alemanha. A aposta tanto na Itália como na Inglaterra oferece um ganho de
1 para 8. Se Jeremias obteve o menor lucro percentual possível é porque ele apostou no
seguinte país:
A) Brasil.
D) Itália.
B) Alemanha.
E) Inglaterra.
C) Argentina.
02. O jogador Cafu da Seleção Brasileira recusa-se terminantemente a fazer publicidade de
cigarro. Em sincronia com o jogador, a FIFA e o Comitê Organizador da Copa de 2006
pediram conjuntamente aos torcedores que não fumem durante o torneio e insistirão nisso
permanentemente. “Não fume, por favor” será o lema da campanha contra o tabaco,
explicou o Secretário Geral da FIFA à Ministra da Saúde alemã. Com relação ao
tabagismo, pode-se afirmar corretamente que:
A) o tabagismo aumenta a deposição de gordura nos vasos sanguíneos e estimula o
sistema simpático.
B) na circulação sanguínea do fumante existe mais oxigênio que na circulação do
não-fumante.
C) o tabagismo aumenta os riscos de arteriosclerose e infarto do miocárdio, mas não
causa problemas respiratórios.
D) o Ministério da Saúde no Brasil promove campanhas contra o tabagismo, tendo em
vista que o percentual de fumantes jovens cresce assustadoramente.
E) a esposa de um fumante corre o mesmo risco de infarto do miocárdio que seu marido,
em razão da convivência.
03. Lúcio, zagueiro da Seleção Brasileira, que joga no Bayern de Munique, convive
diuturnamente com alemães que evitam comentários sobre a Segunda Guerra Mundial.
Provavelmente, se Lúcio recebesse a Folha de São Paulo, de 11.05.06, não teria coragem
de mostrá-la aos seus amigos alemães em razão da publicação da seguinte matéria:
“A União Européia quer que a FIFA proíba a participação do Irã na Copa do Mundo de 2006,
com base nas declarações polêmicas do Presidente do país, Mahmoud Ahmadinejad.
A polêmica começou após Ahmadinejad dizer que Israel deveria ser ‘varrida do mapa’ e
referir-se ao holocausto como mito.
As declarações irritaram a comunidade judaica, principalmente na Alemanha, onde negar o
assassinato de 6 milhões de judeus pelos nazistas é crime, com pena de 5 anos de prisão.”
Sobre o nazismo, assinale a alternativa correta.
A) Possuía uma ideologia anti-semita, mas os judeus não perderam direitos civis.
B) Teve como líder maior Adolf Hitler, que defendia o antimarxismo e a livre iniciativa.
C) Pregava um Estado democrático, permitindo inclusive o direito de greve.
D) Defendia que o povo alemão pertencia a uma raça ariana superior e considerava o
casamento entre um “ariano” e um judeu crime de “profanação racial”.
E) Teve sua ideologia destruída com o fim da Segunda Guerra Mundial, não existindo até
hoje grupo algum defendendo o nazismo.
04. “Copa do Mundo alavanca o desempenho econômico. Horário europeu ajuda. Dados do
IBGE confirmam o aquecimento no setor, a produção de televisores no primeiro trimestre
cresceu 61% em relação a 2005. O produto ficou mais barato. Além disso, o favoritismo da
Seleção e o horário dos jogos, à tarde, mais favorável do que na Copa anterior, de
madrugada, impulsionaram a produção.”
Folha de São Paulo, de 21/05/2006.
A Copa anterior ocorreu na Coréia e no Japão, e em 2006 ocorrerá na Alemanha, país
onde joga Juan. Qual a afirmativa correta?
A) A Alemanha, com relação ao Brasil, é mais ocidental que a Coréia e o Japão.
B) A Alemanha, com relação ao Brasil, é mais oriental que a Coréia e o Japão.
C) A Alemanha situa-se no hemisfério norte do planeta, enquanto Coréia e Japão no
hemisfério sul.
D) A Alemanha situa-se no hemisfério sul do planeta, enquanto Coréia e Japão no
hemisfério norte.
E) Não existe diferença de fuso horário entre Alemanha, Coréia e Japão.
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05. A Copa do Mundo de 2006 terá a participação destes países: Alemanha, Angola, Arábia
Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Costa do Marfim, Coréia do Sul, Costa Rica, Croácia,
Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Gana, Holanda, Inglaterra, Irã, Itália, Japão,
México, Paraguai, Polônia, Portugal, República Theca, Sérvia e Montenegro, Suécia,
Suíça, Togo, Trinidad e Tobago, Tunísia e Ucrânia.
Admita que todos os países têm a mesma chance de ganhar a Copa.
Emerson é um dos 21 jogadores brasileiros que joga na Europa. Qual a probabilidade de
um país do continente onde joga Emerson ganhar a Copa?
A) 6/15
D) 15/33
B) 13/31
E) 8/17
C) 7/16
06. Roberto Carlos, lateral da Seleção Brasileira, teve a sensação de que a nova bola da FIFA
é mais leve, pensando que suas dimensões tinham sido alteradas. No entanto, a nova bola
continua com as seguintes especificações: é esférica e com uma circunferência de no
máximo 70cm e no mínimo de 68cm. Sendo R a razão entre o volume máximo e o mínimo
da bola, pode-se dizer corretamente que o valor da expressão (68/70) (R)1/3 é:
A) 1
D) 4
B) 2
E) 5
C) 3
07. Adriano, atacante da Seleção Brasileira, joga atualmente na Itália. Imagine que, não
conseguindo o vôo direto Brasil-Itália, Adriano optou por um vôo com escalas na Guiana
Francesa, Saara Ocidental e Butão, únicos países que jamais se inscreveram para
participar de Copas. Podemos afirmar corretamente que o avião pousou nos seguintes
continentes, nesta ordem:
A) europeu, africano e asiático.
B) sul-americano, asiático e africano.
C) sul-americano, Oceania e europeu.
D) sul-americano, africano e asiático.
E) europeu, africano e Oceania.
08. Se o jogador Kaká estiver num quarto escuro com sua camisa perfeitamente amarela
iluminada com luz monocromática azul, um observador nesse quarto verá a camisa com a cor:
A) amarela.
D) verde.
B) branca.
E) preta.
C) azul.
09. Em 1950, o Brasil perdeu sua única Copa, em casa, no Maracanã lotado e com a
vantagem do empate. O jogador Ronaldo, atacante da Seleção Brasileira, nasceu no Rio
de Janeiro, sede da então capital do país. Quanto ao ocupante do Palácio do Catete, em
1950, podemos afirmar.
A) Era Getúlio Vargas, governando sob um regime democrático presidencialista.
B) Era Getúlio Vargas, governando sob um regime ditatorial.
C) Era Eurico Gaspar Dutra, governando sob um regime democrático parlamentarista.
D) Era Eurico Gaspar Dutra, governando sob um regime democrático presidencialista.
E) Era o Brigadeiro Eduardo Gomes, governando sob um regime ditatorial.
10. De acordo com uma propaganda veiculada na TV, quem transpira não é o torcedor e sim o
jogador. Quando Ronaldinho transpira, tal transpiração é uma ação do seu corpo para:
A) baixar a temperatura corpórea.
B) subir a temperatura corpórea.
C) manter a temperatura corpórea.
D) aumentar o metabolismo.
E) manter o batimento cardíaco.
11. Em 1954 a Suíça foi escolhida para sediar a Copa do Mundo. Já havia passado quase
uma década do final de um conflito que abalara o mundo inteiro. A Alemanha, país onde
joga Zé Roberto, não havia participado da Copa de 1950, voltava a campo para erguer de
vez a cabeça perante o mundo.
O conflito acima citado foi:
A) a Primeira Grande Guerra Mundial.
B) a guerra civil espanhola.
C) a Segunda Grande Guerra Mundial.
D) a invasão da Abissínia pela Itália.
E) a anexação da Áustria pela Alemanha.
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12. Sabe-se que os 32 participantes da Copa do Mundo de 2006 foram divididos em oito
grupos de quatro, e que na primeira fase da competição todos jogam entre si em seus
grupos. Rogério Ceni pediu a Zagallo para jogar com a camisa cujo número fosse o
mesmo do número total de jogos da primeira fase da Copa. Zagallo respondeu que o
número da camisa deveria ser 12 (o mesmo número desta questão). Portanto, o número
da camisa desejado por Rogério Ceni foi:
A) o dobro do número dado por Zagallo.
B) o triplo do número dado por Zagallo.
C) o quádruplo do número dado por Zagallo.
D) o quíntuplo do número dado por Zagallo.
E) o sêxtuplo do número dado por Zagallo.
13. “O Westfalenstadion de Dortmund, um dos palcos de jogos da Copa de 2006, começou
ontem a receber um novo gramado. A grama chega ao estádio em forma de grandes rolos
de 1,5 metro de largura e de 12 metros de comprimento. A montagem é feita em blocos.”
O Povo, de 11/05/2006.

Sabendo que o campo tem 120 metros de comprimento e 90 metros de largura, Parreira
escolheu o lateral Cicinho para verificar o estado de cada rolo de grama. Admitindo que
Cicinho examinou o campo completo, quantos rolos de gramas ele examinou?
A) 450 rolos.
D) 600 rolos.
B) 500 rolos.
E) 650 rolos.
C) 550 rolos.
14. Considere a seguinte situação hipotética. Quando o zagueiro Luisão foi convocado para a
Copa seu filho perguntou: pai, qual a sua idade?
Luisão respondeu que tinha o dobro da idade de seu filho. Isto significa que se ambos
permanecerem vivos:
A) Luisão sempre terá o dobro da idade do filho.
B) Luisão nunca mais terá o dobro da idade de seu filho.
C) Na próxima Copa Luisão terá o dobro da idade de seu filho, acrescido de quatro.
D) Na próxima Copa Luisão terá o dobro da idade de seu filho, menos quatro.
E) Na próxima Copa Luisão terá o dobro da idade de seu filho, acrescido de oito.
15. Caso o zagueiro Cris seja escalado contra a Croácia, terá a difícil missão de marcar o
famoso e temido centroavante desse time. A respeito da Croácia podemos dizer que:
A) é vizinha do Brasil e possui uma das piores situações econômicas da América do Sul.
B) era um dos países membros da extinta União Soviética.
C) é uma ilha próxima ao Brasil.
D) sempre destacou-se na literatura por Oscar Wilde ter nascido lá.
E) situa-se no continente europeu e fazia parte da antiga Iugoslávia.
16. As dimensões de um campo de futebol, de acordo com a FIFA, são variáveis. O comprimento
tem seu valor máximo em 120 metros, enquanto o mínimo é de 90 metros. A largura varia
entre um máximo de 90 metros e um mínimo de 45 metros. Admita que o preparador físico
considere o desgaste físico do jogador após o jogo proporcional à área do campo. Se o lateral
Gilberto jogar no campo máximo terá um desgaste maior do que num campo mínimo de,
aproximadamente:
A) 66%
D) 366%
B) 166%
E) 466%
C) 266%
17. “Demorou muito para a Pátria mãe do futebol casar com a Copa. Demorou para estrear,
somente em 1950, para organizar, só em 1966, e ganhar também em 1966. A forma como
isso aconteceu não foi lá das mais requintadas. Ao contrário, a coroação da Inglaterra com
a presença da Rainha Elisabeth II, no mítico estádio de Wembley, gerou eterna polêmica
sobre um gol que não existiu, mas acabou validado.”
Folha de São Paulo, de 30/04/2006.

O jogador brasileiro Gilberto Silva, ao ingressar no Arsenal, time da Inglaterra, passou a
viver num país cujo regime político é igual ao:
A) do Brasil.
D) da Alemanha.
B) de Cuba.
E) da Espanha.
C) da China.
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18. Admitindo que o meio de campo Edmílson seja daltônico, ele veria a grama verde do
campo com uma cor indefinida entre a vermelha, a marrom e a rósea. Qual a afirmativa
correta?
A) O daltonismo é transmissível pelo contato.
B) O daltonismo é adquirido na terceira idade.
C) O daltonismo é comum em jogadores de futebol.
D) O daltonismo é de origem hereditária.
E) O daltonismo é freqüente em países de alta luminosidade.
19. Considerando que Juninho tenha perfeitas condições de visão, ele observaria a folhagem
da grama do campo com a cor verde porque nela há predominância de:
A) clorofila.
D) cromo.
B) melanina.
E) ferro.
C) carotenóides.
20. Na Copa do Mundo, antes do início da partida, cada jogador cumprimenta cada adversário
com um aperto de mão. Sabendo que cada time tem 11 jogadores, quantos apertos de
mão serão dados, excetuando-se os de Ricardinho?
A) 99
D) 132
B) 110
E) 143
C) 121
21. O técnico Parreira, como sempre muito prudente, escalará a força máxima do selecionado
brasileiro para os jogos da primeira fase. Porém, no jogo contra a Austrália, considerado o
time mais fraco do grupo, ele poderá escalar o ataque com jogadores reservas, como o
atacante Fred, hoje jogando no Lyon, França. O país colonizador da Austrália e o país
onde joga Fred:
A) situam-se em continentes distintos.
B) estão separados pelo Canal de Suez.
C) têm o mesmo idioma oficial.
D) estiveram em posições opostas na Segunda Guerra Mundial.
E) foram protagonistas da Guerra dos Cem Anos.
22. Tendo em vista o enorme conhecimento de Zico, técnico do Japão na arte de fazer gols,
provavelmente Júlio Cesar, considerado o terceiro goleiro da Seleção Brasileira, não será
escalado por Parreira contra o Japão. Sobre esse país podemos afirmar.
A) Na Segunda Guerra Mundial o Japão participou do bloco aliado contra a Alemanha.
B) No dia do jogo Brasil contra Japão, brasileiros assistirão ao jogo com início às 16h,
enquanto para os japoneses o jogo se iniciará aproximadamente às 4h.
C) Japão e Austrália farão um jogo de dois países do mesmo continente.
D) Japão e Croácia será uma disputa entre um país e sua ex-colônia.
E) Japão e Brasil falam diferentes idiomas, porém seus símbolos gráficos são iguais.
23. Robinho, com brilho precoce no cenário mundial, apareceu como provável substituto do Rei
Pelé e revelou-se como um jogador tipicamente brasileiro. A respeito de nosso país,
podemos dizer.
A) O Brasil é considerado como favorito da Copa do Mundo de futebol 2006, embora
tenha se revelado muito mais em outros esportes como natação, golfe e xadrez.
B) O Brasil é um país cujo regime político sempre foi a democracia.
C) O Brasil só poderá se destacar no cenário esportivo mundial quando criar o seu
ministério dos esportes.
D) O sucesso do Brasil no futebol é oriundo de grande organização em seus campeonatos
regionais e nacionais, e ainda pelo incentivo aos esportes das crianças.
E) Pelé provavelmente é o brasileiro com afro descendência que mais se projetou
mundialmente.
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O presente texto serve de base para responder as questões de número 24 a 32.

ISTO NÃO É UMA BOLA

5

É mágica. É fábrica de mitos. É coroação de reis. É religião. É sofrimento. É juramento.
É sacrifício. É promessa. É meia. É papel. É tampinha. É borracha. É couro. É ímã.
É bússola. É Norte, Sul, Leste e Oeste. É a Terra Prometida. É favela. É rua. É condomínio
fechado. É praça. É praia. É recreio. É diversão. É briga. É meio de vida. É fortuna.
É amistoso. É aposta. É campeonato. É Copa. É treva. É tristeza. É desespero. É lágrima. É silêncio.
É vergonha. É angústia. É guerra. É dúvida. É morte. É alegria. É esperança.
É explosão. É orgulho. É alívio. É luz. É fé. É vida. É gol.
Material publicitário da ESPN, publicado em Folha de São Paulo, de 22/05/2006.

24. Podemos afirmar corretamente que a frase “Isto não é uma bola” está negando a imagem de uma bola porque:
A) está atribuindo um significado oposto à bola.
B) está atribuindo um novo significado à bola.
C) o texto publicitário não precisa ser coerente.
D) o motivo da publicidade é exaltar a própria bola.
E) o motivo da publicidade é exaltar o gol.
25. O termo “bola” está utilizado em sentido figurado, porque:
A) é um material publicitário da empresa ESPN.
B) é um objeto de uso comum de todos os povos.
C) em material publicitário, nada se refere ao real.
D) em toda Copa, há uma universalização do esporte.
E) é símbolo e ultrapassa a significação do objeto.
26. Quando o autor compara a bola à “coroação de reis”, linha 1:
A) exalta qualquer jogador como um rei.
B) refere-se a momentos de exaltação.
C) confere a um jogador que vem da favela o título de rei.
D) dá ao jogador os poderes de monarca.
E) confere ao rei um poder na mídia equivalente ao craque.

27. A questão anterior lembra a coroação de reis. Qual o imperador que tomando a coroa das mãos do
Papa coroou-se?
A) Dom Pedro I.
B) Pedro, o Grande.
C) Huang-Ti – o Imperador Amarelo.
D) César Augusto.
E) Napoleão Bonaparte.
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28. Marque a alternativa cujas expressões são semanticamente semelhantes.
A) É Copa. É treva. É tristeza. É desespero. (linha 5)
B) É fábrica de mitos. É coroação de reis. É religião. É sofrimento. (linha 1)
C) É treva. É tristeza. É desespero. É lágrima. (linha 5)
D) É guerra. É dúvida. É morte. É alegria. (linha 6)
E) É Norte, Sul, Leste e Oeste. É a Terra Prometida. É favela. É rua. (linha 3)
29. As expressões “É meia. É papel. É tampinha. É borracha. É couro.” (linha 2):
A) apenas enumeram o tipo de material para a composição da bola.
B) são exemplos de modelos que podem ser utilizados na fabricação da bola.
C) são dimensões da bola, determinadas pela FIFA.
D) são meios de dizer a versatilidade do brasileiro no futebol.
E) são poemas de exaltação à bola.
30. A expressão “É fábrica de mitos.” (linha 1) pode ser interpretada da seguinte forma:
A) O atual futebol mundial está se valendo dos jogadores para promover economicamente seus países
e transformar, em mitos, seus craques.
B) A bola é uma imagem que projeta a ilusão daqueles que vivem em favelas, dos marginais e dos
contraventores.
C) O futebol é um esporte que tem o extremo poder de construir imagens que encantam multidões,
transformando seus jogadores em mitos.
D) A FIFA, como federação internacional, tem o poder de transformar qualquer jogador de qualquer
país em verdadeiro mito mundial.
E) No Brasil, o mito do jogador milionário não contrasta com a pobreza do jogador de favela, embora
na favela existam mitos não descobertos.
31. Na linha 3 do texto encontramos a expressão “É Norte, Sul, Leste e Oeste”. Suponha que você
estivesse na Faculdade Farias Brito, a Faculdade da Qualidade, e ao deixá-la se dirigisse para o Norte.
Se nenhum obstáculo impedisse sua trajetória, você iria para:
A) a Avenida Beira-Mar.
B) a praia do futuro.
C) a Avenida Santos Dumont.
D) a Praça Portugal.
E) o shopping Iguatemi.
32. No texto, o autor refere-se à bola como Terra Prometida (linha 3). Essa referência lembra:
A) o continente a ser atingido por Vasco da Gama.
B) o Egito.
C) o Cabo da Boa Esperança.
D) um novo mundo descoberto por Cristóvão Colombo.
E) a região sonhada pelo povo hebreu conduzido por Moisés.

33. A seqüência de fotos mostra cenas da invasão do treino da Seleção quando uma “loira” assediava
Ronaldinho Gaúcho. Posteriormente a fã foi para casa de ambulância com uma crise de asma, logo
após a corrida em direção a Ronaldinho.
Se o atleta não resistisse ao assédio e acabasse casando com a fã poderíamos dizer que:

A)
B)
C)
D)

um filho ou filha do casal seria moreno se do sexo masculino e loira se do sexo feminino.
o filho ou filha tendo olhos azuis não poderia ter pele morena.
a chance do filho ou filha nascer com alguma síndrome é enorme pelas diferenças entre pai e mãe.
tendo em vista o cruzamento poligênico, determinados genes podem ser herdados do pai e outros
da mãe.
E) as características do filho ou da filha sempre serão as mesmas dos genes recessivos.
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34. Sobre a invasão de fãs citada na questão anterior a Folha de São Paulo publicou o seguinte:
“Weggis vai perdendo sua calma habitual. Desde a chegada da Seleção seus moradores passaram a
conviver com brigas em bares, aglomerações nos arredores do estádio e até roubos. Dois
computadores e uma câmera digital foram levados da sala de imprensa e 20 camisas foram roubadas
de um caminhão da Nike.
O prefeito de Weggis, Kaspar Widner, disse não se lembrar do último roubo registrado na cidade: uma
única delegacia funcionava apenas duas vezes por semana até a chegada da Seleção Brasileira.”
Qual a afirmativa correta?
A) Uma cidade como Weggis, praticamente sem roubos, deve ter uma distribuição de renda
equivalente a do Brasil.
B) A delegacia de Weggis funciona apenas 2 dias por semana por desleixo da polícia.
C) O tema segurança pública foi explorado pelos candidatos nas últimas campanhas para prefeito e
governador no Brasil, mas estamos longe de resolver nossos problemas de segurança.
D) Em recentes acontecimentos em São Paulo, o PCC realizou vários ataques, causando muitas
mortes. O único motivo desses ataques foi a possibilidade do uso de celular nos presídios.
E) Weggis tem uma situação privilegiada pelo fato de seu regime político ser o comunismo.

35. Hermano e Eduardo, torcedores fanáticos do Ferroviário, encontram-se no PV e estabelecem o
seguinte diálogo:
Hermano: Caro Eduardo, você sabe que 115 paulistas já foram convocados para a Seleção Brasileira,
considerando-se todas as Copas?
Eduardo: E os cariocas foram 118.
Hermano: Até hoje nenhum cearense foi chamado para a canarinha.
Eduardo: Se nenhum cearense teve esse privilégio, começo a ficar achando que o ferrim nunca terá
um jogador no time canarinho.
Sobre as palavras “ferrim” e “canarinho” podemos dizer que:
A) para substituir a expressão “ferro pequeno”, tanto podemos usar a palavra ferrinho como ferrim.
B) ferrim pode ser usado para o time de futebol, mas não para substituir a expressão “ferro pequeno”.
C) ferrinho pode ser usado para o time e não para substituir a expressão “ferro pequeno”.
D) canarinho e canarim são sinônimos e ambas as palavras podem ser usadas para substituir a
expressão “canário pequeno”.
E) o diminutivo da expressão “canário de ferro” é “canarinho de ferrinho”.

INGLÊS
Answer all questions according to the text below.

THE CRADLE OF FOOTBALL
Legend has it that football, like so many other major human achievements, originates from the early
days of civilisation and the reign of Huang-Ti – China’s famed “Yellow Emperor”. While they used their hands
and body more than their feet and head to keep the ball aloft, professional ball jugglers already existed in
China – more than two thousand years ago. Art and literature dating from the Han period (206 BC – 220 AD),
however, show that people also played a game involving kicking a ball. The football-like game with teams,
rules, competitions and stadiums gained favour among the rulers and the people. Even back then, football
was a true sport of the people in China. Early literature refers to the game using the word “cuju” – literally,
“to kick a ball” – and its homonym, a binomial that is written slightly differently in Chinese and whose two
characters embody the meaning “foot”. _______________ traditional expressions for this ancient game
included taju, cuqiu and cuyuan – “kicking the sphere or the round object”. The second element of the
modern term zuqiu – “foot-ball” – indicates that the balls originally used were valuable objects, because
players used balls with brocade silk coverings as well as leather balls. Towards the end of the Tang Dynasty
(618 – 906), people started to use footballs containing an air-filled bladder, whose springiness and bounce
brought entirely new technical and tactical dimensions to the game.
Source: FIFA.com 19 Oct 2004.
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36. The word cradle in the title means:
A) small wooden bed.
B) structure on which a ship is built.
C) place where something is born or begins.
D) part of a telephone on which the receiver rests.
E) traditional basket to rescue people from a wrecked ship.
37. Chinese professional ball juggers:
A) used four different balls at the same time.
B) used four different ways to keep the ball aloft.
C) couldn’t use their feet to keep the ball high up.
D) used only their hands to keep the ball in the air.
E) were given a penalty if they used their feet to kick the ball.
38. Mark TRUE or FALSE.
( ) There was no football-like game in the Han period.
( ) Amateur ball jugglers played a game similar to football two thousand years ago.
( ) There is evidence that a football-like game was played in the Han period.
The correct sequence is:
A) T – T – F
B) F – T – T
C) T – F – F
D) F – F – T
E) T – F – T
39. Flexibility and elasticity on footballs containing an air-filled bladder led to:
A) the use of balls covered with brocade silk.
B) new technical and tactical dimensions to football.
C) the creation of the major traditional games played with a ball.
D) more literary references on the origin of major human achievements.
E) a different attitude in relation to the etymology of some expressions.
40. The word that completes the text correctly is:
A) Other
B) No other
C) The others
D) Another
E) Others

ESPANHOL
Conteste todas las cuestiones de acuerdo con el texto abajo.
LA CUNA DEL FÚTBOL

5

10

Según los relatos tradicionales, el fútbol, al igual que tantos otros logros de la humanidad, fue
inventado en los albores de la civilización por Huangdi, el legendario "Emperador
Amarillo" de China. Desde hace más de dos milenios ya existían en China artistas profesionales del
balón que realizaban malabares con el esférico, pero más con sus manos y cuerpos que con los
pies. Sin embargo, ciertas representaciones y textos literarios de la época Han (206 a.C.–220 d.C.)
testimonian que en la antigua China ya se jugaba al balón con los pies, que habían canchas y
competencias, equipos y reglas de juego, y que existía un entusiasmo creciente por el deporte del
fútbol, tanto en la clase reinante, como en el (mismo) pueblo. Desde muy tempranas épocas, el
fútbol se perfiló en China como un genuino deporte de las masas.
Los vocablos referidos al fútbol en documentos antiguos son cuju, literalmente "patear una
pelota con los pies", y el fonéticamente igual, pero distintamente escrito binomio cuju, en el cual
ambos caracteres contienen el elemento explicativo "pie". Otras expresiones tradicionales para el
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fútbol son taju, así como cuqiu y cuyuan, "patear una bola o algo redondo". La expresión moderna
zuqiu, "pelota – pie", permite entrever en su primer componente que dichos esféricos originalmente
poseían cierta exquisitez, por cuanto además de pelotas de cuero se empleaban igualmente bolas provistas
de una cubierta de brocado de seda. Aparentemente, hacia fines de la dinastía Tang (618–906 d.C.), se
utilizaron pelotas provistas de una vejiga llena de aire, que – gracias a su elasticidad completamente
diferente, y mayor rebote – otorgaban al juego perspectivas totalmente novedosas en lo técnico y lo
táctico.
Texto de Helmut Brinker, adaptado de FIFA.com, 19 oct 2004.

36. Según el texto, sobre el fútbol, es correcto afirmar que:
A) se lo depreciaba la nobleza y el pueblo.
B) los tipos de balones utilizados dificultaban su práctica.
C) su surgimiento, según textos literarios, remonta más de dos mil años.
D) desde su principio, se imponían normas técnicas y tácticas.
E) el surgimiento del fútbol coincide con el término del Imperio de Huangdi.
37. Al decir que “Desde muy tempranas épocas, el fútbol se perfiló en China como un genuino deporte de
las masas.” (líneas 8 y 9), el autor, nos informa que el fútbol:
A) surgió precozmente en el seno popular.
B) se destacó como deporte popular, desde su principio.
C) rápidamente, se convirtió en deporte de las masas.
D) es muy divulgado en China, por ser un deporte popular.
E) se manifestó en China, como deporte del pueblo, tardíamente.
38. En la expresión: “patear una pelota con los pies” (líneas 10 y 11), el vocablo patear significa lo mismo
que:
A) pegar.
B) taconear.
C) tomar un azote.
D) dar un golpe.
E) llevar un tropiezo.
39. Al decir que los “esféricos originalmente poseían cierta exquisitez” (líneas 14 y 15), concluimos que
estos esféricos, en su principio eran:
A) grandes.
B) un poco refinados.
C) mal confeccionados.
D) de formato extraño.
E) ordinarios.
40. El texto, se propone, principalmente, a informar sobre ____________ fútbol.
A) el origen del
B) los aspectos técnicos del
C) los distintos tipos de balones utilizados en el
D) las expresiones tradicionales empleadas en el
E) los documentos antiguos que relatan el deporte del
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