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DGAE 

Direcção-Geral da Administração Escolar 

 
 

 

 
 

OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA  

 

 Ensino Secundário 

 

2.ª Fase  

 

Duração da prova: 90 minutos. 

 

Data: 21 de abril de 2016 

 

 

 

SOLUÇÕES E COTAÇÕES 

 

Grupo I 

  

1. A expressão “uma jornaleira gratuita” (linha 10) alude: 

a. ao trabalho rural, sazonal e não remunerado de Quina, na propriedade da madrinha. 

 

2. Pela Páscoa, a madrinha: 

b. era parca na sua oferta. 

 

3. O leito nupcial de Elisa Aida era: 

d. a reprodução de uma gravura.  

 

4. O tio de Elisa Aida era um velho: 

c. com pouca saúde e apreciador de muitas e boas iguarias.  

 

5. O sobrenome Fattoni era: 

a. um apelido sonante tomado de uma linhagem cara ao tio de Elisa Aida. 

 

6.  No dia do seu casamento, Elisa Aida:  

c. ostentava uma pequena coroa de flor de laranjeira sobre a cabeça. 

 

7.  No palacete dos condes de Monteros, na pintura do teto da alcova:  

b. esvoaçavam cupidos e mariposas. 
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8. Na linha 48, “caterva” é sinónimo de: 

d. multidão. 

 

9. A figura de estilo presente em “Que china pueblana você me saiu!” (linha 56) é uma: 

b. metáfora. 

 

10. A forma verbal “eram vencidas” (linha 7) encontra-se no: 

c. pretérito imperfeito do indicativo, na voz passiva. 

 

11. A função sintática de “cupidos e mariposas” (linha 35) é: 

a. sujeito. 

 

 

Grupo II 

 

1. Com base na leitura deste texto, torna-se evidente que o tio de Elisa Aida “tinha a auréola 

dum pequeno Creso”, porque:  

d. se tornara muito rico. 

 

2. Segundo Sólon, o homem feliz é aquele que: 

c. termina em felicidade uma vida feliz.  

 

3. Na perspetiva de Creso, a felicidade é apanágio do homem que:  

d. sendo poderoso, vive em esplendor. 

 

4. No pensamento de Sólon, é afortunado todo aquele que: 

b. preservado de infortúnios, tem uma vida aprazível.   

 

5. Respondendo a Creso “sem qualquer lisonja” (linhas 12-13), Sólon pretende:  

a. não adular o seu anfitrião. 

6. O hóspede de Creso é um: 

a. filósofo ateniense.  

 

7. Creso considera os conselhos de Sólon: 

c. imbecis. 

 

8. No último período do texto, o adjetivo “feliz” encontra-se no grau: 

d. superlativo relativo de superioridade. 

9. Na linha 3, “a Sardes” desempenha a função sintática de: 

a. complemento oblíquo.  

 

 

Grupo III 

 

Dada a natureza deste item, não é apresentado cenário de resposta. 
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Cotações  

Grupo I 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 7 pontos 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 7 pontos 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 7 pontos 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 7 pontos 

5. ……………………………………………………………………………………………….. 7 pontos 

6. ……………………………………………………………………………………………….. 7 pontos 

7. ……………………………………………………………………………………………….. 7 pontos 

8. ……………………………………………………………………………………………….. 7 pontos 

9. ……………………………………………………………………………………………….. 7 pontos 

10. ……………………………………………………………………………………………… 9 pontos 

11. ……………………………………………………………………………………………… 9 pontos 

 

_______________ 

                                                                                                                                  81 pontos 

Grupo II 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 9 pontos 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 7 pontos 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 7 pontos 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 7 pontos 

5. ……………………………………………………………………………………………….. 7 pontos 

6. ……………………………………………………………………………………………….. 7 pontos 

7. ……………………………………………………………………………………………….. 7 pontos 

8. ……………………………………………………………………………………………….. 9 pontos 

9. ……………………………………………………………………………………………….. 9 pontos 

_______________ 

                                                                                                                                  69 pontos 

Grupo III 

 

Estruturação temática e discursiva............................................................................. 30 pontos 

Correção linguística ................................................................................................... 20 pontos 

____________ 

                                                                                                                                50 pontos 

____________ 

Total ………………………………………………………………………………………… 200 pontos 


