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OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

2.ª Fase 

 

Duração da prova: 90 minutos 

 

Data: 16 de junho de 2021 

 

 

SOLUÇÕES 

GRUPO I 

1. Identifica o conjunto de palavras em que a letra o se lê da mesma forma.  

b) escolar — boleia 

 

2. Identifica o conjunto no qual a letra x se lê, numa das palavras, de forma 

diferente.  

d) crucifixo — exposição — axioma 

 

3. Seleciona a alínea que corresponde à série de palavras na qual não 

existe qualquer erro ortográfico.  

c) dizimar – acinzentado – flexionar – bizantino – excerto 

 

4. Os sinónimos de célere, penúria, efémero, estagnar são, 

respetivamente: 

c) veloz, miséria, fugaz, parar 

 

5. A opção em que o adjetivo corresponde à expressão sublinhada na frase 

O Jaime está sempre a criar situações que provocam o riso é 

a) hilariantes. 

 

6. Identifica a frase que apresenta três erros ortográficos.  

 

b) Se quizerem ir ao teatro, têem de se despachar, pois a seção 

começa dentro de trinta minutos.  

 

 



Olimpíadas da Língua Portuguesa 3.º ciclo – 2.ª Fase 2021                                                     Página 2 de 4 
 

7. O conjunto em que todos os nomes se mantêm idênticos no singular e 

no plural é 

c) alferes — bónus — ourives. 

 

8. Identifica a opção que inclui uma palavra que, pelo seu significado, não 

pertence à série em que se encontra.  

a) saxofone – flauta – buzina - trompete 

 

9. Identifica a afirmação incorreta. 

b) Uma prole é um conjunto de operários. 

 

10. A expressão gastar cera com ruim defunto significa 

a) prestar serviços a quem não os merece. 

 

11. Quem não arriscou […] é o início de um provérbio. A metade que o 

completa é 

b) não perdeu nem ganhou. 

 

12. Identifica a frase correta.  

d) Os pais não se pouparam a esforços para que o filho entrasse na 

universidade. 

 

13. Indica a estrutura na qual se encontra corretamente substituída a 

expressão sublinhada. 

c) Gostaria de conhecer as suas teorias. - Gostaria de as conhecer. 

 

14. A expressão sublinhada na frase Apesar de Portugal ser um país 

pequeno, a língua portuguesa é falada em vários lugares do mundo. 

pode ser adequadamente substituída por 

a) Ainda que Portugal seja 

 

15. O único autor que não é lusófono é 

b) Jorge Luís Borges. 
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GRUPO II 

 

1. Apesar de o Rui ter estudado para o teste, o resultado não foi 

satisfatório. 

2. Se o Rui estudasse com regularidade, teria sempre boas notas. 

3. Faz agora 122 anos que foi criado este clube de futebol. 

4. O Instituto de Meteorologia previu bom tempo para os próximos dias. 

5. O agricultor tem de mungir as vacas e armazenar devidamente o leite.  

6. Com a atual situação pandémica, as pessoas sofrem demais. 

7. Quanto a mim, as idas à praia são muito importantes. 

 

GRUPO III 

Texto A 

 

1A. A tecnologia inédita que os investigadores estadunidenses inventaram 

b) não tinha sido objeto de aplicação em nenhuma área. 

2A. Para que seja possível escrever sem usar as mãos, é necessário 

d) inserir um sensor no cérebro e aplicar um algoritmo capaz de 

interpretar a atividade cerebral. 

3A. O voluntário do estudo 

b) imaginava letras e um algoritmo interpretava os padrões cerebrais. 

 

4A. O estudo que resultou do projeto BrainGate 

a) é fruto de uma parceria entre cientistas e médicos. 

Texto B 

1B. Para a narradora, não dançar com óculos 

c) acabou por ser a via para ver um mundo mais aveludado. 

2B. A expressão «A lâmpada espalhava uma luz velada» (ll. 34-35) significa 

que  

d) a luz era fraca e sem brilho. 

3B. Quando foi à escola da senhora Dismaïlova para ir buscar os óculos, a 

menina 

a) conseguiu ouvir a música do piano e a voz da senhora Dismaïlova. 

4B. A narradora do texto é 

b) a diretora da escola de bailado de Nova Iorque. 
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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 


