OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA – 3.º ciclo do Ensino Básico — Soluções

Grupo I
1. Em que conjunto de palavras se lê a letra e da mesma forma?
c) processo — janela
2. Identifica o conjunto de palavras no qual se encontra um erro ortográfico.
d) enregelado — jesuíta — gorgeio
3. O conjunto que não obedece às regras de translineação é o da alínea:
b) at-le-tis-mo; en-rai-zar; car-rro-ça
4. O conjunto em que uma das palavras não pertence ao grupo das graves é:
b) falta — peru — júri
5. Devem ser acentuadas todas as palavras da opção:
d) águia — têxtil — fémur
6. A única alternativa em que nenhuma palavra deve ser acentuada graficamente é:
c) peste — principezinho — campainha
7. Em que série de palavras se encontra um erro ortográfico?
a) discrição — itenerário — espontâneo
8. A alternativa em que todas as palavras respeitam a ortografia é:
a) desfear — genuflexão — exangue
9. A opção em que todos os nomes são contáveis é:
d) barco — edifício — impressora
10. O conjunto em que todos os nomes apresentam diferente forma no singular e no plural
é:
c) preocupações — extravagâncias — analogias
11. O feminino de plebeu, czar, catalão é, respetivamente:
a) plebeia — czarina — catalã
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12. O plural de galeão, álcool, capelão é, respetivamente:
b) galeões — álcoois — capelães
13. A opção que não se encontra correta do ponto de vista da construção é:
c) Eles foram para a escola sobre chuva intensa.
14. Os sinónimos de célere, penúria, efémero, estagnar são, respetivamente:
d) rápido, miséria, fugaz, parar
15. A opção em que o adjetivo corresponde à expressão sublinhada na frase “O Jaime
está sempre a criar situações que provocam o riso” é:
d) hilariantes
16. Assinala a alínea adequada para completar a expressão idiomática: “Desde que
ganhou o prémio de atletismo, anda inchado como […]”
b) um pavão
17. Assinala a hipótese que completa corretamente a frase: “Se a autoridade tivesse … a
tempo, … evitado a ocorrência”.
d) intervindo… ter-se-ia
18. Assinala a alternativa na qual todos os verbos são irregulares:
a) requerer, poder, caber

Grupo II

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

imergiu
dispensa
cupões
duzentos
despercebida
onde
reouvesse
Deve
andamentos
interveio
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Grupo III

PARTE A
Texto A

1A. O excerto transcrito apresenta
d) um encontro inesperado entre personagens.
2A. Da leitura do texto, podemos concluir que
d) circunstâncias adversas permitiram o diálogo entre personagens.
3A. Com o excerto «[…] ronronando e meditando acerca de como se estava bem ali,
recebendo os cálidos raios pela barriga acima, com as quatro patas muito encolhidas e o rabo
estendido […]» (ll. 1-3), construímos um retrato de personagem
b) correspondente à espécie animal a que pertence, possuindo gostos comuns aos dos
semelhantes
4A. Em «Fui apanhada por uma maré negra.» (l. 16), encontramos uma
d) metáfora

PARTE B
Texto B

1B. O texto B é um texto
b) poético
2B. O texto inicia com uma sensação
a) gustativa
3B. Nas linhas três e quatro, é utilizada uma
d) adjetivação
4B. A definição de um país de sol é conseguida através de
c) referência a cores
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