DGAE
Direcção-Geral da Administração Escolar

IV OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA – 3.º Ciclo do Ensino Básico
1.ª FASE – 19 de fevereiro de 2016
Soluções
GRUPO I
1.

O único conjunto em que ambas as palavras têm a letra z na sua grafia é o da opção
a) simbolizar ─ apaziguar.

2. A única alternativa em que todas as palavras têm um acento gráfico incorreto é
c)

cafézinho ─ gratuíto ─ vôo.

3. Num dos conjuntos, uma das palavras é grave:
a) câmara – pincel – penálti.
4. A série de palavras em que há um erro ortográfico é a da opção
d) bem-vindo ─ costoleta ─ desenxabido.
5. A palavra que não obedece às regras de translineação é a da alínea
c) gos-ta-sse.
6. O plural das expressões «moderno andar-modelo» e «blusa amarelo-esverdeada» é
b) «modernos andares-modelo» e «blusas amarelo-esverdeadas.»
7. A alternativa em que todos os nomes não são do género feminino é
a) cometa – mármore – sintoma.
8. Os antónimos de modéstia e de efémero são, respetivamente,
c) arrogância e duradouro.
9. A expressão «tirar o cavalinho da chuva» significa
b) desistir de um objetivo.
10. A expressão «fechar-se em copas», significa
b) não divulgar informação.
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11. «Quem torto nasce, […]» é o início de um provérbio. A metade que o completa é o da
opção
c) tarde ou nunca se endireita.
12. A expressão sinónima de grosso modo é
d) mais ou menos.
13. A expressão idiomática sublinhada em «O Rui chegou ontem da viagem. Ele tem o rei
na barriga.» significa
c) ser presunçoso.
14. A hipótese que completa corretamente a frase «Tenho um conto de Sophia para
apresentar na aula. ___________ amanhã e farei um relatório para entregar ao
professor, que _____________ e ____________.» é
b) lê-lo-ei / o lerá / o corrigirá.
15. A frase incorreta é
a) Ontem não consegui chegar a horas, pois estava um tráfico horrível.
16. A única frase correta é
c) As apresentações orais devem ser o mais breves possível.
17. O país em que a língua portuguesa não é o idioma oficial é
c) Quénia.
18. O único escritor de língua portuguesa é
a) Jorge Amado.
GRUPO II
1.
2.
3.
4.

O Francisco ia tão distraído, que foi de encontro a um poste de iluminação.
A tua equipa está mais bem classificada do que a minha.
Os réus foram acompanhados ao tribunal sob escolta policial.
Na formatura, o sargento olhou os recrutas de alto a baixo e verificou que todos
cumpriam as regras.
5. Parece impossível, filho: Tens roído as unhas todas!...
6. Um grupo de amigos realizou uma viagem única.
7. A praia fica a cerca de três quilómetros da cidade.
8. A vizinha ficou aleijada devido ao acidente.
9. À falta de cadeiras no restaurante para tantos convidados, o dono arranjou uns
banquinhos bem estofados.
10. Quando conduzia o carro do pai, o Rui cometeu uma infração.
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GRUPO III
1.
2.
3.
4.
5.

Sempre que grelho peixe, tenho o cuidado de o untar para que não fique sem pele.
Os opostos atraem-se.
Isso que tens nas mãos parece/parecem grãos de café.
Parece que vai chover, mas não vi a meteorologia.
A minha mãe deu uma queda e ficou meio tonta.
GRUPO IV

TEXTO A
1A. Para Negroponte, no futuro
c) a informação não será obtida apenas com experiências sensoriais.
2A. O projeto “um portátil por criança” (linha 30)
b) teve lugar em países em vias de desenvolvimento.
3A. A diferença entre Negroponte e os futurólogos reside no facto de
a)

Negroponte ser capaz de inovar.

4A. Na opinião de Negroponte
b)

a conetividade pode resolver grandes problemas humanos.

TEXTO B
1B. Dois expressivos presentes no segundo parágrafo do texto são
a) a comparação e a enumeração.
2B. Na passagem textual «A vaca é um quadrúpede ruminante, alimenta-se de erva e dános o leite com chocolate.» (linhas 11-12), as aspas são utilizadas para
c)

fazer a citação de um conceito memorizado de Zoologia.

3B. Um cosmonauta (linha 23) é um
a)

viajante do espaço cósmico.

4B. Da leitura da frase final se pode inferir que
b)

quem come um rebuçado do planeta Bih aprende a sua língua.

Fim da Prova
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