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OLIMPÍADAS DA LÍNGUA PORTUGUESA   

 

Ensino Secundário 

 

1.ª Fase - Prova 2 

 

Data: 28 de fevereiro de 2019 

 

 

 

SOLUÇÕES 

 

Grupo I  

 

1. Os livros a que Lobo Antunes se refere com as palavras “trazem o meu nome” (linha 

1) são  

b. obras de que é autor.       

 

2. Ao admitir a “dificuldade em encontrar os seus autores” (linhas 1-2), Lobo Antunes 

sugere 

     d. que aquilo que antes escreveu lhe parece obra alheia.     

 

3. A forma verbal “compuseram” (linha 3) encontra-se no 

a.  pretérito perfeito do indicativo.  

 

4.  Na linha 4, “desenhos” equivale a     

c.  estilo.  

 

5.  A oração “por mil anos que viva” (linha 8) equivale a  

     b.  ainda que viva mil anos.  

 

6. O vocábulo “truncado” (linha 9) significa 

d.  inacabado.  

 

7. A expressão “uma catedral de palavras” (linha 9) evidencia 

      a.  uma metáfora.   

 

8. Com as palavras “Queria arredondar o edifício, fechá-lo” (linha 10), o autor alude  

     b.   ao sonho de poder concluir como gostaria a sua obra literária.   
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9. Se quisermos substituir por um pronome o complemento direto de “Construirei” (linha 

13), deveremos escrever 

     b.  construí-la-ei. 

 

10. Na linha 13, a forma pronominal “isso” desempenha a função sintática de  

c. complemento direto de “consigo”. 

     

11. Na linha 14, a conjunção “que” classifica-se como  

b.  subordinativa completiva.     

  

12. Na linha 17, “consolava-se” é sinónimo de 

a. confortava-se.   

 

13. Na linha 18, “não chegar ao termo” significa 

     d. não chegar à perfeição. 

      

14. Na linha 19, “que” introduz uma oração 

      b.  subordinada adjetiva relativa restritiva. 

 

15. Na linha 21, ao escrever “angustiosa e exaltante”, o autor recorre a     

c.  uma antítese.     

 

 

Grupo II 

 

1. Nestes versos, Ovídio dá especial ênfase   

     d.  à imortalidade da fama que a poesia granjeia.   

 

2. No verso 2, “voraz” é sinónimo de      

     a. devorador.  

 

3. Com a expressão “esse dia” (verso 3), o poeta refere-se  

    b. ao dia que porá termo ao seu incerto tempo de vida. 

     

4. De entre as seguintes hipóteses, a única que não constitui alternativa a “que não tem 

poder algum senão / sobre o meu corpo” (versos 3-4) é  

d. que tem poder pelo menos sobre o meu corpo.   

 

5.  No verso 4, o adjetivo “incerto” tem a aceção de    

a. indefinido. 

 

6. Neste texto, a expressão “[a] minha melhor parte” (verso 5) contrasta com  

     b.  “o meu corpo”.      
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7. Das seguintes palavras, a única que não se relaciona etimologicamente com “astros” 

(verso 6) é    

     b. astracã.       

 

8. No verso 7, “terras subjugadas” designa   

      c.  o império romano.   

 

9.  O verbo “espraiar” (verso 7) é sinónimo de    

b. dilatar.  

 

10. No verso 9, a oração “se os vaticínios dos poetas alguma verdade contêm” sugere 

que    

d. os poetas podem dizer verdades.  

 

    

        

      


