OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA
3.º Ciclo do Ensino Básico/ 1.ª Fase
Duração da prova: 60 minutos (+10 minutos de tempo suplementar).
Data: 24 de abril de 2018

Soluções
GRUPO I

1. Das expressões seguintes, a única que tem uma palavra grave é
a) Ser Barba Azul.
2.

A expressão idiomática que tem um acento gráfico incorreto é
b) Chegar a roupa ao pêlo.

3. A palavra que não obedece às regras de translineação é a da alínea
c) a-pti-dão
4. A série de palavras em que não há qualquer erro ortográfico é a da opção
b) transpor ─ inclusive ─ insosso
5. O provérbio que não tem qualquer erro ortográfico é
d) Depois de casa roubada, trancas à porta.
6. A opção que completa corretamente as frases «Hoje, estamos ________ equipados para a
chuva. O dia vai correr ________ do que o de ontem.» é
b) mais bem/ melhor.
7. A palavra que completa a expressão idiomática em «Abriste um café porque tens _____
para o negócio!» é
a) olho.
8. O grupo que tem uma palavra que não se integra no conjunto é
d) fulgir, resplandecer, obsoletar, brilhar.
9. Algo inaudível é algo que não se pode
d) ouvir.
10. Os antónimos de inexorável e de voluntarioso são, respetivamente,
b) flexível e indiferente.
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11. A expressão «falar com o coração nas mãos» significa
b) falar com sinceridade.
12. «Quem toca o carrilhão […]» é o início de um provérbio. A metade que o completa é
a) não vai na procissão.
13. A expressão sinónima de lato sensu é
c) em sentido geral.
14. A expressão idiomática «andar a toque de caixa» significa
c) ter obrigação de desenvolver algo rapidamente.
15. As palavras que permitem completar corretamente a frase «A ONU recomenda que não
se faça uma ________ para países onde ________ a guerra.» são, respetivamente,
b) viagem/ grassa.
16. A hipótese que completa corretamente a frase «Eles não entregaram as chaves do
apartamento ao Rui ontem, como combinado, por isso ___________ hoje à tarde e
____________ as razões deste atraso.»
b) entregar-lhas-ão e explicar-lhe-ão.
17. A frase incorreta é
c) A Joana não se juntou aos amigos no cinema, porque viu-lhes tarde demais.
18. A única frase correta é
b) A previsão do tempo meteorológico há de vir a ser totalmente acertada.
19. Machado de Assis é um autor
d) brasileiro.
20. 10 de junho é o
a) Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.
GRUPO II
1.
2.

A jovem médica foi nomeada embaixadora da Cruz Vermelha.
Face às constantes derrotas há um profundo mal-estar entre os dirigentes do
clube.
3. Os jovens não comunicam hoje como faziam há anos.
4. Depois de julgado, o ladrão foi levado para a cela.
5. O afastamento daquele guarda-redes foi uma perda enorme para a equipa.
6. A contratação de um técnico de informática traz grandes vantagens para a
empresa.
7. A sociedade brasileira organiza-se em diferentes estratos.
8. Na Páscoa, tem-se por hábito comprar pães de ló.
9. Por volta de dezembro, os pais natais estão nas superfícies comerciais e fazem
sonhar os mais pequeninos.
10. Em tempo de eleições, vai haver discussões sobre quem será o(a) candidato(a)
ideal.
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GRUPO III
Texto A
1A. A expressão «o epíteto colou-se-lhe», (linha 4) significa, no contexto em que ocorre, que
Arthur Brand
c) ficou conhecido como o Indiana Jones da arte.
2A. Para encontrar obras de arte perdida, Arthur Brand
c) consegue obter informações de forma dissimulada.
3A. A expressão «nunca a polícia alemã teria cantado vitória como cantou em maio de
2015.» (linhas 31-32) significa que
d) sem a ajuda de Brand, a polícia não teria sido capaz de recuperar diversas obras de
arte nazis.
4A. Arthur Brand
c) trabalha sem expectativas de lucro financeiro.
Texto B
1B. No primeiro verso do poema, o poeta diz que o roubaram à sua terra devido
b) a ter partido sem que fosse sua vontade.
2B. A reação da natureza ao regresso do poeta documenta o emprego da
a) personificação.
3B. Pela forma como o poema está construído, poder-se-á afirmar que ele tem
a) uma componente narrativa e uma componente descritiva.
4B. Da leitura da última estrofe pode inferir-se que
c) o poeta tem uma relação de cumplicidade com a natureza.
Fim da Prova
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