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OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

3.º Ciclo do Ensino Básico/ 2.ª Fase 

Duração da prova: 90 minutos. 

Data: 30 de maio de 2018 

 

Soluções 

GRUPO I 

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

c) Deixar correr o marfim. 

2. A expressão idiomática que tem um acento gráfico correto é 

b) Ter macacos no sótão. 

3. O provérbio que tem um erro ortográfico é 

c) Não há bela sem se não. 

4. A opção que completa corretamente as frases «Queres saber o motivo ________ cheguei 

atrasado? Simplesmente, ________ o despertador tocou e eu não ouvi…» é  

a) por que/ porque. 

5. A expressão idiomática que significa lisonjear alguém tendo um objetivo pessoal para 

atingir é 

c) Adoçar a boca. 

6. O grupo que tem uma palavra que não se integra no conjunto é 

a) faustoso, imponente, pomposo, mavioso. 

7. Algo intrínseco é algo  

a) inerente. 

8. Os sinónimos de abrupto e de ávido são, respetivamente, 

d) íngreme e insaciável. 

9. A expressão idiomática «cair nos braços de Morfeu» significa 

b) adormecer profundamente. 

10. «O trabalho de menino é pouco […]» é o início de um provérbio. A metade que o completa 

é  

b) mas quem o despreza é louco. 

11. A expressão sinónima de motu proprio é 

c) de livre vontade. 
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12.  A expressão idiomática «Pôr as barbas de molho» significa 

d) prevenir-se de problemas. 

13.  A frase incorreta é 

c) Os vereadores estão a ser corruptos pelos grandes empresários da cidade e aprovam 

construções ilegais. 

14.  A única frase correta é 

d) A assembleia municipal está reticente em relação às regras do canil. 

15.  Lídia Jorge é uma autora 

b) portuguesa. 

GRUPO II 

1. A decisão do juiz neste caso abre um precedente legal.  

2. Os polícias já têm algum indício acerca dos assaltantes do banco? 

3. Os médicos ainda não têm o diagnóstico do problema do Rui. 

4. A viagem demorou o dobro do tempo. O tráfego estava horrível. 

5. Para além de múltiplos impostos, a importação de produtos exige o pagamento de 

várias taxas. 

6. O Rui é bom aluno, sobretudo a matemática. 

7. É compreensível que estejas impaciente antes de um teste. 

 

GRUPO III 

Texto A 

1A. Alan Turing  

c) apresentou propostas teóricas capazes de salvar vidas. 

 

2A. A expressão «travar uma guerra moderna: a batalha contra a falta de água potável» (linhas 

6-7)  

a) relaciona o passado de Alan Turing com problemas do presente. 

 

3A. A morfogénese 

b) permite formar estruturas complexas nos organismos. 

 

4A. Os investigadores da Universidade de Zhejiang 

c) aproveitaram a teoria de Turing para criar uma membrana capaz de dessalinizar água. 

 

 

 



Olimpíadas da Língua Portuguesa 3.º ciclo - 2.ª Fase 2018                                                                                          Página 3 de 3 

Texto B 

1B. Quando se refere aos homens, que se metem nos rápidos, o principezinho 

c) demonstra a futilidade do esforço humano. 

 

2B. «Nos meus ouvidos ecoava a canção da roldana e na água, ainda trémula, via o sol a 

tremelicar.» (linhas 21 e 22) documenta a presença de uma sequência 

a) descritiva. 

 

3B. A passagem textual «Brotara [a água] da caminhada à luz das estrelas, da canção da 

roldana, do esforço dos meus braços.» (linhas 26 e 27) permite identificar, por ordem 

de aparecimento, 

b) uma metáfora e uma enumeração. 

 

4B. Da leitura da última frase do texto pode inferir-se que 

c) a sensibilidade é essencial na apreciação das pequenas coisas que o mundo nos 

oferece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


