OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA
3.º Ciclo do Ensino Básico - 1.ª Fase
Duração da prova: 60 minutos (+10 minutos de tempo suplementar).
Data: 15 de fevereiro de 2019

Soluções
GRUPO I

1. Das expressões seguintes, a única que não tem uma palavra grave é
d) ser um otário.
2. A expressão que tem um erro ortográfico é
c) ser sumítico.
3. A série de palavras em que não há qualquer erro ortográfico é a da opção
b) xisto ─ chispe ─ enxerto
4. O provérbio que tem um erro ortográfico é
a) O tempo em fevereiro enganou a mãe ao sualheiro.
5. A opção que completa corretamente a frase «Ontem, o teu trabalho foi ________ fora, mas
já tens ________ outros documentos em casa.» é
c) impresso/ imprimido
6. A expressão sinónima de «Dar um bigode» é
a) vencer por grande margem.
7. Na frase «O Joaquim zangou-se com o irmão e mandou-o plantar _____.», a palavra
que falta é
d) batatas.
8. O grupo que tem uma palavra que não se integra no conjunto é
c) esconso, oculto, escondido, inútil.
d) auspício, agouro, peregrino, presságio.
9. Uma pessoa voluntariosa é alguém que
b) se rege pela sua vontade.
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10. Os antónimos de proeminência e de inusitado são, respetivamente,
d) reentrância e habitual.
11. A expressão «melro de bico amarelo» significa pessoa
b) astuta.
12. «Teus ouvidos selarás […]» é o início de um provérbio. A metade que o completa é
b) se quiseres viver em paz.
13. A expressão sinónima de ex aequo é
c) com igual mérito.
14. Diz-se que alguém «tem falta de chá» porque
d) não tem educação.
15. As palavras que permitem completar corretamente a frase «O acesso ao estádio tem
sido ________ aos apoiantes da equipa da casa, que só poderão aceder normalmente
às bancadas se ________ à direção.» são, respetivamente,
a) restringido/ convier.
16. A hipótese que completa corretamente as frases «O juiz não iria gostar da atitude do
advogado e ___________ em tribunal. Devido a isso o advogado leria melhor o
processo, prepararia o seu discurso e ____________ redigido para a sala de
audiências.» é
b) di-lo-ia e trá-lo-ia.
17. A frase incorreta é
d) O Rui tem andado muito doente e foi-lhe prognosticado uma pedra no rim.
18. A única frase correta é
d) O relatório há de fornecer dados para a auditoria financeira.
19. A língua portuguesa é língua oficial em
b) Guiné Equatorial, Cabo Verde e Brasil.
20. Sophia de Mello Breyner Andresen era natural
b) do Porto.
GRUPO II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O juiz descriminou o réu após várias audiências.
Quando o filho se preparava para sair da mesa, a mãe perguntou-lhe aonde ia.
Para o exame de amanhã, a Sofia está mais bem preparada do que o António.
O automobilista perguntou a um polícia o caminho por que devia ir para não se
perder.
O Luís estava de mau humor e estragou o ambiente da festa.
A lógica que enforma a dissertação está incorreta.
A agência aeroespacial espera sinais que provem a existência de um buraco negro
na galáxia.
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8. O radar sideral detetou apenas vestígio de um asteroide.
9. O cavaleiro, irritado, empunhou a espada, preparado para lutar.
10. A transmissão do documentário foi diferida para daqui a um mês.

GRUPO III
Texto A
1A. O objetivo do texto é
c) relacionar comportamentos autodestrutivos.
2A. De acordo com o texto, a ilha da Páscoa
b) é um sítio remoto e quase inacessível.
3A. Na frase «E talvez por isso eu tenha sentido um ressabiamento subliminar e uma
agressividade latente nos poucos habitantes que conheci.» (linhas 31-33) o autor
b) sugere que se sentiu desconfortável junto dos nativos da ilha da Páscoa.
4A. O «colapso ecológico» (linha 36) tem na sua origem
c) o abate total da floresta autóctone, que desequilibrou o ecossistema.

Texto B
1B. O primeiro parágrafo do texto é
b) descritivo.
2B. «Uma «encruzilhada» (linha 9) é
c) um ponto onde várias vias se cruzam.
3B. No contexto em que ocorrem, os vocábulos «devorados» (linha 7) e «engolisse» (linha
8) transmitem a ideia de
b) efeito de ilusão pelo veículo em movimento.
4B. O espaço com que a mulher sonha durante a viagem
a) era apenas uma construção da sua imaginação.

Fim da Prova
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