OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA
3.º Ciclo do Ensino Básico - 1.ª Fase - Prova 2
Duração da prova: 60 minutos (+10 minutos de tempo suplementar).
Data: 28 de fevereiro de 2019

Soluções
GRUPO I

1. Das expressões seguintes, a que tem apenas palavras agudas é
c) Deixar correr o marfim.
2. A expressão que tem um erro ortográfico é
b) Timtim por timtim.
3. A série de palavras em que não há qualquer erro ortográfico é a da opção
a) passo ─ paço ─ escasso
4. O único provérbio que não tem um erro ortográfico é
c) Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
5. A opção que completa corretamente a frase «A turma tem ________ bem o
delegado de turma. O António foi ________ mais uma vez!» é
d) elegido/ eleito.
6. A expressão antónima de «Ver a luz ao fundo do túnel» é
a) Não ter esperança.
7. Na frase «O poeta _____ as ninfas para o inspirarem a compor a sua obra.», a
palavra que falta é
b) invocou.
8. O grupo que tem uma palavra que não se integra no conjunto é
c) sabre, cimitarra, ataúde, adaga.
9. Uma pessoa procrastinadora é alguém que
a) adia o que tem que fazer.
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10. Os sinónimos de paradigma e de ubiquidade são, respetivamente,
c) padrão e omnipresença.
11. A expressão «estar nas suas sete quintas» significa
a) estar contente.
12. «A casamento e batizado, […]» é o início de um provérbio. A metade que o
completa é
d) não vás sem ser convidado.
13. A expressão sinónima de quid pro quo é
b) equívoco.
14. A expressão idiomática que significa «ficar muito irritado» é
c) ir aos arames.
15. As palavras que permitem completar corretamente a frase «Aos cinco anos,
Rafael Nadal já ___________ vários torneios de ténis e previa-se que
_________ um grande campeão.» são, respetivamente,
d) tinha vencido/ pudesse ser.
16. A hipótese que completa corretamente a frase «A sinfonia era complexa, mas a
orquestra ____________ com sucesso e _________ graças a muitas semanas
de ensaios.» é
c) tocá-la-ia e consegui-lo-ia.
17. A frase incorreta é
a) O meu filho mais velho é mais propício a estudar do que a irmã.
18. A única frase correta é
d) Onde quer que o Rui chegasse, havia confusão.
19. O país em que o português não é língua oficial é
a) Hong Kong.
20. O único autor que não é português é
b) Umberto Eco.
GRUPO II
1.
2.
3.
4.

O Rui é sempre muito agressivo e tem um comportamento antissocial.
O mercado de trabalho, hoje em dia, é muito volátil, pois há muita precariedade.
Deve-se sempre conferir o extrato bancário.
O automobilista foi multado, pois infringiu uma regra do código da estrada.
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5. O médico foi forçado a alterar a medicação do Rui, pois a anterior não estava a
surtir efeito.
6. Ler um livro não tem nada a ver com ver um filme.
7. Os arqueólogos visitaram novamente o sarcófago a fim de detetarem tumbas
ocultas.
8. Sabia que a gatinha estava no jardim porque podia ouvir o barulho do seu guizo.
9. Para a semana terei de ir de carro para o emprego. Os trabalhadores do Metro já
apresentaram o pré-aviso de greve.
10. A minha amiga estava desolada com a má nota no exame e ninguém era capaz
de a consolar.
GRUPO III
Texto A
1A. O objetivo do texto é
c) apresentar uma visão pessoal da Tabela Periódica dos Elementos Químicos.
2A. A Tabela Periódica dos Elementos Químicos é comparada a um puzzle porque
a) há um local específico para encaixar cada elemento.
3A. A Tabela Periódica dos Elementos Químicos
c) celebra, ao longo deste ano, o seu 150.º aniversário.
4A. Para a autora, a química
b) pode ser fascinante para todos.

Texto B
1B. As didascálias iniciais (linhas 1 a 3) dão indicações diretas sobre
d) adereços, identificação e atitudes das personagens.
2B. As intervenções de Pedro revelam uma personagem
c) impaciente.
3B. O comportamento final de Raul significa para o pai que
a) Raul não ficara indiferente à história.
4B. Pode inferir-se da leitura do texto que
b) a lua era o barco do marinheiro.
Fim da Prova
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