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OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

3.º Ciclo do Ensino Básico/ 2.ª Fase 

 

Data: 2 de maio de 2019 

 

Soluções 

 

GRUPO I 

Para responderes a cada item (1 a 15), seleciona a única opção correta. 

1. Das expressões seguintes, a única que não tem uma palavra esdrúxula é 

c) ter mau caráter. 

2. A expressão que não tem um acento gráfico correto é 

b) andar com pézinhos de lã. 

3. O provérbio que não tem um erro ortográfico é 

a) Quem anda à chuva molha-se. 

4. A opção que completa corretamente as frases «Não fales alto, ________ 

acordas o bebé! Ficará rabugento ________ o deixarmos dormir.»  

c) senão/ se não. 

5. A expressão que significa sem possibilidade de intervir é 

d) de mãos atadas. 

6. O grupo que tem uma palavra que não se integra no conjunto é  

c) erudito, sábio, sensato, resiliente. 

7. Os sinónimos de precário e de categórico são, respetivamente, 

b) inseguro e perentório. 

8. A expressão sinónima de per capita é 

c) por indivíduo. 

9. A expressão «Agora é que a porca torce o rabo» significa 

a) agora é que aparecem as dificuldades. 
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10. O significado contrário da expressão «ter mais olhos que barriga» é 

b) ter falta de apetite. 

11. «Águas passadas […]» é o início de um provérbio. A metade que o 

completa é o da opção 

d) não movem moinhos. 

12. A frase incorreta é 

d) Independente da nossa idade, todos temos que estudar. 

13. A única frase correta é 

c) A polícia interveio na manifestação para evitar confrontos. 

14. A hipótese que completa corretamente a frase «Quando o juiz ______ a 

minha presença em tribunal, _________ para não desatar a chorar.» 

c) requereu e contive-me. 

15. O único escritor que não é português é 

a) José Eduardo Agualusa. 

GRUPO II 

Para responderes a cada item (1 a 7), seleciona a única opção correta no 

contexto em que ocorre, de entre as duas alternativas propostas e que figuram a 

negrito. 

1. O detetive que investigou um caso muito difícil agiu com discrição. 

2. Os erros ortográficos dos alunos foram prontamente retificados pela 

professora. 

3. As críticas aos candidatos à eleição para primeiro-ministro 

emergiram durante a campanha eleitoral. 

4. Depois dos festejos é necessário arriar a bandeira nacional. 

5. Talvez chova hoje. O tempo está muito incerto. 

6. O Rui folheou o livro até encontrar a fórmula química que 

procurava. 

7. Ouvi o discurso de Sua Eminência o Cardeal-Patriarca. 
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GRUPO III 

 

Para responderes a cada item (1A a 4A), seleciona a opção mais 

adequada ao conteúdo do texto. 

 

1A. A enumeração apresentada no primeiro parágrafo 

d) exemplifica imagens de achados que renovaram o interesse por 

Pompeia. 

2A. Pompeia volta a ser «um campo privilegiado para a investigação e a 

reconstituição do modo de viver dos romanos no século I» (linhas 20-21), 

pois 

b) as ruínas apresentam vestígios arqueológicos muito diversos. 

3A. A expressão «A poesia [de Pompeia] está nos detalhes» (linha 22) indicia 

que  

a) as descobertas arqueológicas são todas relevantes. 

4A. A chuva de piroclastos do Vesúvio terá ocorrido no ano  

b) 79 d.C., em outubro. 

 

Para responderes a cada item (1B a 4B), seleciona a opção mais 

adequada ao conteúdo do texto (a), b), c) ou d)). 

1B. No fim do segundo parágrafo, o protagonista estava envergonhado 

quando 

b) quis desistir num sítio sem público. 

2B. Na frase «Não podia repetir a habilidade» (linhas 19 e 20), o antónimo da 

palavra destacada é 

c) inépcia. 

3B. As passagens textuais «Estava a rebentar de raiva» (linha 12 e 13) e «os 

olhos da rapariga ruiva pregados em mim.» (linhas 26 e 27) permitem 

identificar, por ordem de aparecimento, 

a) uma hipérbole e uma metáfora. 

4B. Da corrida realizada, retira-se a ideia de que a competição 

d) revelou a ausência de fair play de alguns corredores. 
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Cotações 
 
 
 
 
Grupo I 
1. …………………………………………………………………………………….……… 3 pontos 
2. ………………………………………………………………………………….………… 3 pontos 
3. ……………………………………………………………………………….…………… 3 pontos 
4. …………………………………………………………………………………….……… 3 pontos 
5. ………………………………………………………………………….………………… 3 pontos 
6. ………………………………………………………………………….………………… 3 pontos 
7. ………………………………………………………………………….………………… 3 pontos 
8. ………………………………………………………………………….………………… 3 pontos 
9. …………………………………………………………………….……………………… 3 pontos 
10. …………………………………………………………………….……….…………… 3 pontos 
11. ………………………………………………………………………...………………… 3 pontos 
12. ………………………...………………………………………………………………… 3 pontos 
13. …………………………………………………………………………….…………….. 3 pontos 
14. …………………...……………………………………………………………………… 3 pontos 
15. ………………...………………………………………………………………………… 3 pontos 

_______________ 
                                                                                                                                  45 pontos 

Grupo II 
1. …………………………………………………………………………………………… 2 pontos 
2. …………………………………………………………………………………………… 2 pontos 
3. …………………………………………………………………………………………… 2 pontos 
4. …………………………………………………………………………………………… 2 pontos 
5. …………………………………………………………………………………………… 2 pontos 
6. …………………………………………………………………………………………… 2 pontos 
7. …………………………………………………………………………………………… 2 pontos 

_______________ 
                                                                                                                               14 pontos 

Grupo III 

PARTE A 
1A. ………………..………………………………………………………………………… 2 pontos 
2A. ………………..………………………………………………………………………… 2 pontos 
3A. ………………..………………………………………………………………………… 2 pontos 
4A. ………………..………………………………………………………………………… 2 pontos 

_______________ 
     8 pontos 

PARTE B 
1B. ………………..………………………………………………………………………… 2 pontos 
2B. ………………..………………………………………………………………………… 2 pontos 
3B. ………………..………………………………………………………………………… 2 pontos 
4B. ………………..………………………………………………………………………… 2 pontos 

_______________ 
    8 pontos 

 
Grupo IV………………………………………………………………………………….. 25 pontos 

_______________ 
Total ……………………………………………………………………………………... 100 pontos 

 

 


