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OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA  

 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

2.ª Fase 

 

Duração da prova: 90 minutos 

 

Data: 11 de maio de 2017 

 

 

Soluções 

 

 

GRUPO I 

 

1. A grafia correta das palavras guarda-portão e por-do-sol é, respetivamente, 

c) guarda-portões e pores-do-sol. 

2. A única alternativa constituída por palavras que têm todas o acento gráfico incorreto é 

a) raíz ─ baínha ─ rúbrica; 

3. Num dos conjuntos, apenas uma palavra é grave: 

b) matiz – leucemia – aprimorar; 

4. A palavra que não obedece às regras de translineação é a da alínea 

d) en-xa-gu-ei. 

5. A alternativa em que todos os nomes são do género masculino é 

a) diadema – angioma – mulherio 

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

b) regato, nascente, ribeira, riacho. 

7. O conjunto incorreto é 

c) etimologia – alimentos  

8. Os sinónimos de procedência e de subscrito são, respetivamente, 

a) origem e assinado. 

9. A expressão «são favas contadas», significa que 

c) o sucesso é garantido. 

 

10. «Para dar e para ter […]» é o início de um provérbio. A metade que o completa é  

c) muito rico é preciso ser. 

11. A expressão sinónima de quid pro quo é 

a) equívoco. 
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12. A frase incorreta é 

d) Não se pouparam em esforços para que o filho pudesse frequentar a faculdade. 

13. A única frase correta é 

b) O professor pediu que lêssemos um soneto de Camões. 

14. Álvaro Siza Vieira é um 

d) arquiteto português. 

15. A 22 de maio celebra-se 

b) O Dia do Autor Português. 

 

GRUPO II 

1. O carteiro tem entregado diariamente a correspondência aos moradores. 

2. O teu trabalho sobre Eça de Queirós foi ainda impresso dentro do prazo para 

entrega ao professor. 

3. Muitas pessoas, por razões ligadas à cor da pele e à confissão religiosa, têm sido 

discriminadas. 

4. Sempre que a avó fala da sua infância, evoca as suas memórias. 

5. O João chamou os amigos músicos e com eles formou um trio. 

6. O Rui pediu ao irmão que lhe chegasse o haltere do chão. 

7. A fatura da luz tinha um erro que já foi retificado. 
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GRUPO III 

 

Texto A 

 

1A. Ao longo do texto,  

b) problematiza a ideia da decadência da leitura em Portugal. 

2A. A expressão «esconde disparidades regionais» (linha 12) 

a) é clarificada através de análises de orçamentos regionais. 

3A. Com a expressão «aumentou exponencialmente» (linha 44) afirma-se que 

c) a quantidade de bibliotecas escolares revelou um acréscimo relevante. 

4A. Para o autor,  

a) os dados da Pordata indiciam um número crescente de leitores. 

 

 

Texto B 

 

 

1B. Da leitura do primeiro parágrafo do texto, pretende-se destacar que o narrador, no dia 

do seu aniversário, 

b) ficou sentido por a avó não o ter presenteado. 

2B. A passagem textual «– enquanto eu mastigava um bolo –» (linha 16) assinala 

d) uma ação do narrador, simultânea à da avó. 

3B. Em «Durante doze anos, a biblioteca do meu pai esteve à minha espera com aqueles 

livros todos» (linha 25) documenta-se a existência de uma 

c) personificação. 

4B. No último parágrafo, a expressão «com toda a solenidade» (linha 29) significa 

a) com gravidade. 

 

 

FIM 
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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 

 

 


