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OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Ensino Secundário 

 

2.ª Fase  

 

Duração da prova: 90 minutos. 

 

Data: 11 de maio de 2017 

 

 

 

SOLUÇÕES 

 

Grupo I 

 

1. Com a expressão “quejandas protérvias” (linha 30), o abade refere-se a:  

c. similares impudências.  

 

2. A tristeza do desembargador Sarmento resultava:  

c. das constantes desavenças conjugais em casa da filha.  

 

3. Na linha 53, “tálamo ditoso” é sinónimo de: 

a. conúbio feliz.   

 

4. Com as palavras “Eu não leio francês!” (linha 59), o protagonista pretende dizer que:  

c. sente repulsa pela literatura francesa. 

 

5. Na linha 60, a frase “Plutarco é oráculo nesta matéria” significa: 

d. Plutarco é uma autoridade no âmbito dos compromissos do enlace matrimonial. 

 

6. A citação de Eurípedes (linha 67) serve a Calisto para alicerçar a ideia de que:  

a. o convívio com indivíduos sem escrúpulos favorece a desgraça.    
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7. No segmento “é que eu (...) me afoitei a ser” (linha 85), a expressão sublinhada equivale a:  

b. ousei. 

8. A figura de estilo presente em “abriu suas portas ao esperançoso Berryer de Portugal” 

(linhas 4-5) é:  

b. uma antonomásia. 

 

9. A função sintática de “V. Ex.ª” (linha 32) é:  

d. sujeito.  

 

10. A forma verbal “desaviera” (linha 41) encontra-se no:  

c. pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo. 

 

 

Grupo II 

 

1. Referindo-se à Ilíada, Calisto Elói observa que Páris e Helena, “cobiçosos e voluptuários, 

cobriram a Grécia de calamidades”. Nos excertos homéricos transcritos, Helena considera que:  

b. Páris é um insensato e ela uma vítima da animosidade troiana.  

 

2. A expressão “mar marulhante” (linha 4) encerra: 

c. uma aliteração. 

 

3. Na linha 21, “desabrida” é sinónimo de:  

d. inclemente. 

 

4. Na linha 2, a forma pronominal “me” desempenha a função sintática de: 

a. complemento direto.  

 

5. A forma verbal “tivesse arrebatado” (linha 3) é a terceira pessoa do singular do:  

b. pretérito mais-que-perfeito do conjuntivo, na voz ativa. 
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Cotações  

Grupo I 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

5. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

6. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

7. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

8. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

9. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

10. ……………………………………………………………………………………………… 8 pontos 

 

_______________ 

……………………………………………………………………………………………………80 pontos 

Grupo II 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

5. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

_______________ 

……………………………………………………………………………………………………40 pontos 

Grupo III 

 

Estruturação temática e discursiva .................................................................................50 pontos 

Correção linguística ........................................................................................................30 pontos 

____________ 

………………………………………………………………………………………………….80 pontos 

 

Total ………………………………………………………………………………………… 200 pontos 

 


