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OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

3.º Ciclo do Ensino Básico/ 1.ª Fase 

Duração da prova: 60 minutos (+10 minutos de tempo suplementar). 

Data: 5 de maio de 2022 

Soluções 

GRUPO I 

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

a) baralhar e tornar a dar. 

2. A expressão que tem um erro ortográfico é 

d) achar o fio à miada. 

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

b) bebível ─ previlégio ─ pitéu. 

4. O conjunto de palavras cuja sílaba tónica não tem sempre o mesmo som 

no plural é 

c) corvo, coro, bolso, bolo. 

5. O grupo que contém um plural incorreto é 

b) guardião: guardiãos, guardiões, guardiães. 

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

c) infante. 

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

d) enorme – enormérrimo. 

8. O provérbio que tem um erro ortográfico é 

d) Apressado come crú. 

9. A opção que completa corretamente as frases «Os novos corpos gerentes 

foram ________ por unanimidade. A empresa tem ________ a segurança no 

trabalho como prioridade para os seus colaboradores.» é 

a) eleitos/ elegido. 

10. O provérbio «O homem é senhor do que pensa e escravo do que fala.» 

significa ser 

a)  importante refletir sobre o que se diz. 
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11. A frase «O José não anda muito católico» significa que 

c) está com a saúde abalada. 

12. Na frase «Quando confrontado com vicissitudes várias, o António é 

resiliente.», os antónimos das palavras sublinhadas são 

a) êxitos e desistente. 

13.  A expressão «Para quem é, bacalhau basta» significa 

d) ser alguém de pouca importância. 

14. «Mais vale um pé no travão […]» é o início de um provérbio. A metade que 

o completa é 

b) que dois no caixão. 

15. A única frase correta é  

c) As preocupações ambientais deviam ser valorizadas para que todos 

interviéssemos de forma séria na melhoria do planeta. 

16.  A expressão sublinhada a que preenche corretamente o espaço em  

c) As melhorias no trânsito urbano ______ se referem os jornais devem- 

-se ao aumento da utilização de bicicletas. 

17. A frase correta é  

a) O Rui viu o acidente e o homem que caiu da moto, mas não lhe prestou 

socorro. 

18. A frase que traduz corretamente a ideia de «Por favor, leve esses sacos 

para casa. Eu estou carregado.» é  

b) Como estou carregado, por favor, leve esses sacos para casa. 

19.  As palavras sublinhadas na frase «Ninguém poderia imaginar, há 

cinquenta anos, que o uso do plástico seria tão intenso e quotidiano que 

viria a contaminar todo o ambiente.» criam o sentido de 

d) consequência. 

20. José Eduardo Agualusa é um escritor 

a) angolano. 

GRUPO II 

1. O António perguntou ao polícia onde ficava o Mosteiro dos Jerónimos. 

2. Os inquiridos foram de opinião de que devia haver mais centros de saúde. 

3. A baleia azul emergiu e os turistas puderam finalmente vê-la. 

4. A mãe interveio quando os filhos se estavam a desentender. 

5. O Rui pediu dispensa da aula prática de educação física por se ter 

magoado num dos pés. 
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6. Vou ao talho para comprar trezentos gramas de fiambre de peru. 

7. O planeta estaria bem melhor se houvesse uma verdadeira política de 

proteção ambiental. 

8. A Rita apresentou uma reclamação no hipermercado porque um dos 

produtos que comprou estava deteriorado. 

9. O teu desenho está mais bem feito do que o meu. 

10. A adesão a causas nobres torna o mundo melhor. 

GRUPO III 

Texto A 

1A. De acordo com o texto, as novas formas de escrita 

a) aproximam-se do imediatismo da oralidade. 

2A. A escrita digital  

b) omite vogais. 

3A. O texto permite concluir que  

d) o digital permite verificar uma mudança rápida da língua. 

4A. Para a linguista Maria Antónia Coutinho, a aproximação da escrita à 

oralidade é preocupante porque 

c) pode conduzir à simplificação do pensamento. 

Texto B 

1B. «Sempre lhe tinham dito que não era um menino vulgar […)» (linhas 8 e 

9) porque Mopsos 

b) era descendente de adivinhos. 

2B. Na passagem textual «Estavam ocultas nas amendoeiras» (linha 5), o 

vocábulo «ocultas» tem como antónimo 

c) visíveis. 

3B. Nas expressões sublinhadas em «As suas asas, duras como prata, 

percutiam no corpo e produziam um imenso concerto musical.» (linhas 4 

e 5) é possível identificar 

a) uma comparação e uma metáfora, respetivamente. 

4B. Completa a frase: Alguns reis trataram com algum desrespeito os 

augúrios de Tirésias por 

d) considerarem tais augúrios desfavoráveis. 
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Fim da Prova 

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 

_______________ 
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30 pontos 

 

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 

 

 


