OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA
Ensino Secundário
2.ª Fase
Duração da prova: 90 minutos.
Data: 2 de maio de 2019

Soluções
Grupo I

1. A oração «Mas logo as águas verdes em sua transparência me diluem» (linhas
3-4) significa que
d. logo quem fala se sente em comunhão com a natureza.
2. O recurso expressivo utilizado em «o silêncio azul e rápido dos peixes»
(linhas 4-5) é
c. uma sinestesia.
3. Se quiséssemos encontrar adjetivos equivalentes para aqueles que figuram na
expressão «solene mas inumerável» (linha 5), que par escolheríamos?
b. magnífica … incomensurável.
4. Na oração «Limpa, a luz recorta promontórios e rochedos» (linhas 7-8), o
verbo tem o significado de
b. destacar.
5. A expressão sublinhada na oração «um novo mundo nos pede novas
palavras» (linha 9) significa
c. palavras capazes de dizer a maravilha.
6. Na linha 10, a palavra «que» deve ser classificada como
b. conjunção subordinativa consecutiva.
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7. A repetição da palavra «terror», nas linhas 13-14, constitui
a. uma anáfora.
8. A expressão «o que jamais se viu» (linha 22) significa
b. o que nunca se viu.
9. Na linha 24, «o meu amor» tem a função sintática de
b. complemento direto.
10. Ao reiterar a forma verbal «quereria» (linhas 24-25 e linha 29), Sophia sugere
d. o desejo de concretização das situações a que alude.
11. As palavras «vestido de […] nudez» (linha 29) exprimem
a. um paradoxo.

Grupo II
1. Ulisses olhava o mar com «os olhos nunca enxutos / de lágrimas» (versos 1-2)
d. nostálgico da sua pátria distante.
2. A ninfa dirige-se a Ulisses (versos 10-20)
c. solícita e compassiva, obedecendo à vontade dos deuses.
3. Se, na oração «e enviarei ainda um vento favorável» (verso 17), substituirmos
por um pronome as palavras sublinhadas, devemos escrever
b. e enviá-lo-ei ainda.
4. A resposta de Ulisses à oferta de ajuda, por parte de Calipso (versos 23-29)
revela sobretudo
a. desconfiança
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