OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA – Ensino Secundário — Soluções

Grupo I

1. ACENTUAÇÃO
1. Abunda a malícia onde falta a polícia.
2. As aparências iludem.
3. As paredes têm ouvidos.
4. Vão-se os anéis mas fiquem os dedos.
5. Há males que vêm por bem.
6. Não desejes mal a ninguém que o teu mal pelo caminho vem.
7. Ao bebé e ao borracho põe Deus a mão por baixo.
8. Homem atrapalhado é pior que mulher bêbeda.
9. Muito gasta o que vai e vem, mas mais gasta quem se detém.
10. A adversidade faz heróis.
11. As palavras são como as cerejas; vêm umas atrás das outras.

2.ORTOGRAFIA
a. conselho

b. passo

c. coser

d. À

e. eminente

g. ilegível

h. senso

i. evasão

j. imergiu

l. ratificou

f. discrição

3. SINONÍMIA
a. - 2. inofensivo

b. - 1. beijar

c. - 3. elaborado

d. - 2. discreto

e. - 3. maravilhada

b. - 3. contradizer

c. - 1. igual

d. - 2. elogio

e. - 1. totalidade

4. ANTONÍMIA
a. - 3. essencial
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5.COESÃO / COERÊNCIA
5.1. a. Os jovens nem sempre revelam predisposição para a leitura.
b. A Joana e tu representarão os principais papéis.
c. O José, a mãe e a irmã são muito simpáticos.
d. Comprei o quarto e quinto números da revista que me aconselhaste.
e. Foi encontrada com o assaltante uma carteira vazia.
f. A Maria, o Rui e eu fomos jantar ao restaurante.

5.2. a. Primeiro; depois
b. Antigamente; agora
c. ou seja; efetivamente

6. TEMPOS VERBAIS
a. pudesse

b. existiam

c. fizesse /faça; poder

d. Fiquei; tive/vou ter

e. viajarei/vou viajar; visitar;
haverá/vai haver

f. penso/tenho
pensado

g. ia/iria

h. houve

i. tiverem; serão/vão ser

7.COMO SE DIZ? COMO SE ESCREVE?
1. b.

2. b.

3. a.

4. b.

5. a.

6. a.

7. a.

8. b.

9. b.

10. b.

11. b.

12. a.

8. PRONOMINALIZAÇÃO
a. pediu-lhe

b. escrevê-la-ei

c. compraram-no

d. Já lho
entregaram?

e. dão-lhes

f. o possa escrever

g. fazem-nos

h. di-lo-ia

(lhe+o)

9.TIPOLOGIA TEXTUAL
1. C.

2. E.

3. B.

Olimpíadas da Língua Portuguesa / 1.ª Fase

4. G.

5. A.

6. F.

7. D.
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Grupo II

PARTE A
Texto A
1A. (A)

2A. (B)

3A. (C)

4A. (A)

5A. (B)

6A. (B)

7A. (C)

2B. (C)

3B. (C)

4B. (B)

5B. (A)

6B. (C)

7B. (C)

2C. (C)

3C. (B)

4C. (A)

5C. (C)

6C. (C)

PARTE B
Texto B
1B. (A)

PARTE C
Texto C
1C. (B)
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