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OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA   

 

Ensino Secundário 

 

1.ª Fase  

 

Duração da prova: 90 minutos. 

 

Data: 5 de maio de 2022 

 

 

 

Soluções 

 

Grupo I 

 

 
1. Qual lhe parece ser o cenário mais provável para o que se afirma nos versos 2 e 3 deste poema? 
a. um museu. 
 
2. No verso 3, o adjetivo «apressado» é sinónimo de  
c. breve. 
 
3. Em «viva mais aqui» (v. 5) encontra-se 
b. um hipérbato. 
 
4. No verso 5, «viva» é  
a. um adjetivo no género feminino. 
 
5. No verso 7, «Moldaram-te esse rosto abriram-te esse olhar», o poeta refere-se a  
b. etapas do trabalho do escultor. 
 
6. Pela expressão «uns dezoito séculos mais tarde» (v. 8) entende-se  
c. cerca de mil e oitocentos anos depois. 
   
7. No verso 9, «quem» introduz uma oração substantiva relativa com a função de 
d. sujeito. 
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8. Nos versos 9-10, «quem mais que tu morreu mas te ama ó mulher perdidamente» refere-se 
c. ao próprio poeta. 
 
9. De entre os seguintes advérbios, selecione aquele que melhor poderá substituir 
«perdidamente» (v. 10): 
b. intensamente. 
 
10. Ao escrever «atravessaste séculos na forma de escultura» (v. 18), o poeta sugere que 
c. a escultura dá uma vida própria ao seu modelo. 
 
11.  A expressão «mulher» (v. 22) desempenha a função sintática de 
b. vocativo. 
 
12. Com a expressão «e mais que ver olhar» (v. 26), o poeta diz  
d. que prestou grande atenção à estátua.  
 
 
 
 

Grupo II 
 

 

 

1. Na sequência «juntos no coração, somos separados pelas águas» (v. 1), encontra-se  
c. uma antítese. 
 
2. Com a pergunta «porque não acolhe uma só terra aos dois?» (v. 2), Leandro exprime o desejo 
de 
c. habitar com a sua amada num mesmo lugar. 
 
3. Com a expressão «Já os curvos golfinhos conhecem o nosso amor» (v. 3) pretende-se salientar 
que 
b. as travessias de Leandro eram muito frequentes.  
 
4. Se quiséssemos encontrar uma expressão equivalente para «Que não tivesse eu outro caminho 
que não este» (v. 7), diríamos 
a. que eu tivesse apenas este caminho. 
 
5. No verso 7, «este» refere-se  
b. ao trilho das águas costumeiras. 
 
6. Dizer «que, por causa do vento, até esse me falte» (v. 8), neste poema, significa que 
c. o vento torna impossível a Leandro a travessia marítima.   
 
7. No verso 10, a expressão «a custo» tem o sentido de    
c. dificilmente.  
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8. A comparação «como um veloz cavalo ao partir da barreira da Élide» (v. 14) sublinha  
b. rapidez e vigor. 
 
9. No verso 15, «que» introduz uma oração subordinada  
c. adjetiva relativa restritiva.  
 
10. No verso 20, a relação estabelecida na frase «com meu coração, fica turvo o mar»  
d. enfatiza a expressão do sentimento amoroso. 
 
11. Ainda neste verso (20), «turvo» desempenha a função sintática de 
c. predicativo do sujeito.  
 
12. Nos versos 23 e 24, Leandro admite que, no seu desespero, chega a preferir 
b. ser afastado para longe de Hero. 
 
13. Se, no verso 24, quiséssemos pronominalizar a sequência «a minha amada e a minha 
esperança», escreveríamos 
b. tê-las também à distância. 
 
 
 

Cotações  
 

Grupo I 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

5. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

6. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

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

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

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

10. ……………………………………………………………………………………………… 8 pontos 

11. ……………………………………………………………………………………………… 8 pontos 

12. ……………………………………………………………………………………………… 8 pontos 

_______________ 

                                                                                                                                  96 pontos 

 

Grupo II 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 
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4. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

5. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

6. ……………………………………………………………………………………………….. 8 pontos 

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

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

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

10. ……………………………………………………………………………………………… 8 pontos 

11. ……………………………………………………………………………………………… 8 pontos 

12. ……………………………………………………………………………………………… 8 pontos 

13. ……………………………………………………………………………………………… 8 pontos 

_______________ 

                                                                                                                                   104 pontos 

 

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


