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OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

3.º Ciclo do Ensino Básico/ 2.ª Fase 

Duração da prova: 90 minutos 

Data: 31 de maio de 2022 

Soluções 

GRUPO I 

1. O conjunto de palavras em que a letra x se lê da mesma forma é 

d) exortar ─ êxito. 

2. O conjunto de palavras em que a letra o não se lê da mesma forma é 

c) sopro ─ escalope. 

3. A série de palavras em que não há nenhum erro ortográfico é a da opção 

a) boia ─ condoído ─ heroico. 

4. A palavra que forma o plural de forma diferente das restantes é  

d) beija-flor. 

5. O grupo que contém um nome que tem variação para o masculino é 

c) fruta, alcunha, vírgula, fama. 

6. O único termo que é variável no género feminino é  

c) andaluz. 

7. O par de adjetivos cuja variação em grau está incorreta é 

d) cuidadoso – cuidadíssimo.  

8. Na frase «O Rui andava taciturno pela casa, pois sabia que uma vida 

sedentária não era saudável.», os antónimos das palavras sublinhadas 

são 

b) alegre e ativa. 

9. A expressão «enfiar os pés pelas mãos» significa 

b) atrapalhar-se. 

10. A única frase incorreta é  

d) A polícia prendeu os criminosos, onde talvez sejam condenados. 
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11.  Os termos «se» e «porque» na frase «Se todos os homens quisessem, o 

mundo seria um local pacífico, porque todos trabalhariam para o bem de 

todos.» podem ser adequadamente substituídos, sem alteração de 

sentido, por  

b) Caso/ pois. 

12. A frase correta é  

b) As pessoas da cidade esperam que as ajudem a melhorar a 

circulação nas ruas. 

13. A frase que traduz corretamente a ideia de «Os bons cidadãos não devem 

ser generosos apenas no Natal» é  

a) Os bons cidadãos devem ser generosos não apenas no Natal. 

14.  As palavras sublinhadas na frase «As pessoas praticam atividade física 

com regularidade, uma vez que sabem que isso é benéfico para a sua 

saúde,» criam o sentido de 

a) explicação. 

15. Alexandre O’Neill é um escritor 

d) português. 

GRUPO II 

1. O senhor Ventura não tem como saldar a dívida ao banco.  

2. Se nos apressarmos, ainda podemos ver a última sessão do “Batman”. 

3. Leva a cesta que está em cima do armário para apanhares cerejas. 

4. A mãe saiu hoje para comprar um chapéu de feltro. 

5. Não há dúvida de que o Rui vai em peregrinação para expiar os seus 

pecados. 

6. Fazer uma viagem à Austrália é um dos meus sonhos. 

7. É nos prados que se encontra a pastar a raça bovina. 

GRUPO III 

1A. De acordo com o texto, os estereótipos relativos às raças caninas 

a) determinam que há raças muito ou pouco agressivas. 

2A. O estudo reportado no texto permite concluir que  

b) a genética é relevante para a definição da personalidade de um cão. 

3A. A equipa de pesquisa 

b) cruzou dados de ADN com informação de donos de cães. 
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4A. O estudo permitiu descobrir que  

a) a sociabilidade dos cães com os humanos é uma herança genética. 

1B. O narrador costumava ficar sozinho à espera do autocarro porque  

c) era pesado e pouco veloz. 

2B. Na passagem textual «E vejo-os a correr e entrar no autocarro, que quase 

fica a deitar alunos pelos vidros!» (linhas 14 e 15), é possível identificar 

uma 

a) hipérbole. 

3B. Na expressão «umas palavras mais especiais.» (linha 13), o sinónimo da 

palavra sublinhada é 

c) peculiares. 

4B. Quando o narrador revelou o seu desenho a Joaquim, concretizou um ato 

de 

b) espontaneidade. 

Fim da Prova 
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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 


