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OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

3.º Ciclo do Ensino Básico/ 1.ª Fase 

Duração da prova: 60 minutos. Tempo suplementar: 10 minutos. 

Data: 21 de maio de 2021 

Soluções 

GRUPO I 

1. Das expressões seguintes, a única que tem uma palavra grave é 

b) Diz o roto ao nu. 

2. A expressão que não tem um erro ortográfico é 

a) Partir o coco a rir. 

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

d) adepto ─ compacto ─ bem-vindo 

4. O provérbio que tem um erro ortográfico é 

c) O bom da viajem é quando se chega a casa. 

5. A opção que completa corretamente a frase «O José tem ________ os 

trabalhos de casa a horas, mas o último foi ________ com atraso.» é 

b) entregado/ entregue. 

6. «Quem anda à chuva molha-se!» significa 

a) sofrer as consequências dos seus atos. 

7. Na frase «A tua irmã disse que fosses pentear macacos.», a expressão 

sublinhada é manifestação de 

d) desagrado. 

 

8. O grupo que é constituído por palavras com o mesmo processo de 

formação é 

c) folhear, desligar, casario, nevoeiro. 

9. Uma ação inócua é uma ação 

a) inofensiva. 

10. Na frase «O António é perseverante e metódico.», os antónimos das 

palavras sublinhadas são 

c) desistente e anárquico. 
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11.  A expressão «de meia tigela» significa algo 

b) insignificante. 

12. «Deus te dê […]» é o início de um provérbio. A metade que o completa é 

c) o dobro do que me desejas. 

13.  A expressão sinónima de per capita é 

b) por indivíduo. 

14. «Dizer ámen» a algo significa 

d) estar de acordo. 

15. A frase que completa corretamente a sequência «Os seres humanos 

acostumam-se a tudo: à poluição, à subida da temperatura média dos 

oceanos; à extinção das espécies, _______.» é 

c) à necessidade de confinamento. 

16. A hipótese que completa corretamente a frase «Todas as vezes _________ 

legumes no mercado, __________ com água corrente para _______________.» 

é 

b) que compro/ lavo-os/ os desinfetar. 

17. A frase incorreta é 

a) O jogador entrevistado discordou com o resultado do jogo. 

18. A expressão sublinhada em «Mesmo que esteja um dia lindo, não posso 

ir passear, pois tenho um exame.» pode ser adequadamente substituída 

por 

d) Ainda que. 

19. Afonso Cruz não é autor de 

c) Memorial do Convento. 

20. O escritor Mia Couto é de nacionalidade 

b) moçambicana. 

GRUPO II 

1. A equipa da casa infligiu uma pesada derrota à equipa visitante. 

2. A comunicação social tem de ser rápida na difusão das notícias. 

3. Foi utilizado um guindaste para remover uma pedra de grandes 

dimensões. 

4. Estás mais bem preparado do que eu para esta prova. 

5. O Luís gosta de um bom banho de imersão. 

6. Tens de retificar o erro ortográfico na frase final do teu texto. 

7. A tua resposta foi clara para todos, explícita. 

8. Todos esperamos que o país não entre em recessão. 

9. O voo que procede de Paris regista um ligeiro atraso. 
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10. Saber que há tanto desperdício de alimentos é uma situação 

confrangedora. 

GRUPO III 

Texto A 

1A. De acordo com o texto, Sara 

c) dá aulas de kristang e de cultura portuguesa online. 

2A. De acordo com o texto, o kristang é 

b) um crioulo de base lexical portuguesa. 

3A. No contexto em que ocorre, a expressão «marcar presença na terceira 

Conferência das Comunidades Portuguesas na Ásia.» (linhas 42 e 43) 

afirma que Sara 

d) pretende ir à terceira Conferência das Comunidades Portuguesas na 

Ásia. 

4A. O catolicismo 

a) é praticado atualmente em Malaca por cerca de 2,5 milhões de 

habitantes.  

Texto B 

1B. «Brinca enquanto souberes!» (v.1) significa que a criança 

b) cedo deixará a brincadeira. 

2B. O ato de desaprender tem como responsável 

a) a vida que compra e vende a perdição. 

3B. O sujeito poético incita a criança a furar os olhos do tempo (v. 11) porque 

c) o tempo logo o fará adulto. 

4B. «instintivamente» (v. 9) tem como sinónimo 

b) espontaneamente. 

 

Fim da Prova 
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Cotações 

Grupo I 

1. …………………………………………………………………………………… 2,5 pontos 

2. …………………………………………………………………………………… 2,5 pontos 

3. ……………………………………………………………………………….…… 2,5 pontos 

4. ……………………………………………………………………………………. 2,5 pontos 

5. ………………………………………………………………………….………… 2,5 pontos 

6. ………………………………………………………………………….………… 2,5 pontos 

7. ………………………………………………………………………….………… 2,5 pontos 

8. ………………………………………………………………………….………… 2,5 pontos 

9. …………………………………………………………………….……………… 2,5 pontos 

10. ……………………………………………………………………..……….…… 2,5 pontos 

11. ………………………………………………………………………...………… 2,5 pontos 

12. ………………………...………………………………………………………… 2,5 pontos 

13. ……………………..……………………………………………………….…… 2,5 pontos 

14. …………………...……………………………………………………………… 2,5 pontos 

15. ………………...………………………………………………………………… 2,5 pontos 

16. ……………….………………………………….…………………………….… 2,5 pontos 

17. …………………………..…………………………………………………….… 2,5 pontos 

18. ..……………………………………………………………………………….… 2,5 pontos 

19. ……………..………………………………………………………………….… 2,5 pontos 

20. ………………..……………………………………………………….………… 2,5 pontos 
_______________ 

50 pontos 

Grupo II 

 

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 

_______________ 

30 pontos 
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Grupo III 

 

PARTE A 

1A. ………………..………………………………………………………………… 2,5 pontos 

2A. ………………..………………………………………………………………… 2,5 pontos 

3A. ………………..………………………………………………………………… 2,5 pontos 

4A. ………………..………………………………………………………………… 2,5 pontos 

_______________ 

10 pontos 

 

PARTE B 

1B. ………………..………………………………………………………………… 2,5 pontos 

2B. ………………..………………………………………………………………… 2,5 pontos 

3B. ………………..………………………………………………………………… 2,5 pontos 

4B. ………………..………………………………………………………………… 2,5 pontos 

_______________ 

10 pontos 

 

_______________ 

 

Total ……………………………………………………………………………… 100 pontos 

 

 


