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Etapa naţională 2019
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE
LIMBA PORTUGHEZĂ
Probă scrisă
CLASA A X-A INTENSIV/BILINGV
SUBIECTUL I - Compreensão da leitura (30 p.)
Leia com atenção o texto seguinte:
«A chave do sucesso está em descobrir aquilo que nos faz tremer o coração», conta Nuno
Delgado, antigo campeão judoca (1), em entrevista à revista Forum Estudante.
Forum: Tornaste-te campeão nacional de judo muito cedo, com 12 anos. Achaste que ias
fazer disso a tua vida?
Delgado: Não. Aos 12 anos foi um objetivo alcançado, fiquei bastante satisfeito, mas eu
praticava judo porque lá estavam os meus melhores amigos. Apenas encarei (2) isso como
mais um objetivo alcançado e tracei desafios (3) um pouco mais difíceis. O desafio seguinte
foi tentar conquistar um torneio internacional…
Forum: Como te sentiste ao alcançar a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Sidney,
em 2000?
Delgado: Tinha 22 anos. A sensação foi indescritível. Foi o concretizar de um sonho de
criança. Só o facto de estar nos Jogos Olímpicos, para mim, tinha um significado enorme. Foi
o êxtase de olhar para a trás e desde os tais 12 anos, a primeira conquista, até àquele
momento, todo o percurso, todo o esforço, todo o empenho e todo o sacrifício que estavam
envolvidos foram concretizados e, portanto, acho que vale sempre a pena.
Forum: Para chegares a esse nível, foram necessárias muitas horas de treino e dedicação. Que
conselhos dás a jovens que te admiram ou que, tal como tu, ambicionam uma carreira no
mundo do desporto?
Delgado: O melhor conselho que posso dar é que sejam felizes e isso acho que só é possível
se descobrirmos aquilo que mais gostamos de fazer. Essa é uma das grandes chaves do
sucesso, seja em que área for. É descobrir aquilo que nos faz tremer o coração. E, a partir daí,
a motivação e a capacidade de sacrifício são muito maiores.
Cátia Felício, Forum Estudante, n.º 227, setembro de 2010 (texto adaptado)
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1. Qual é a afirmação verdadeira? Escolha uma das opções A, B, C, D e responda às
questões. Escreva as respostas na folha de respostas. (10 p.)
a) O entrevistado da Forum Estudante
A. é um jovem judoca de 12 anos.
B. foi campeão de judo.
C. foi treinador de judo.
D. é um jovem judoca de 22 anos.
b) Com 12 anos, Nuno Delgado
A. foi campeão mundial de judo.
B. praticava judo por causa dos pais.
C. obteve um título importante no judo.
D. sentiu que o judo seria a sua vida.
c) Aos 22 anos, o judoca
A. pôs de parte o seu sonho de criança.
B. ganhou uma medalha nos Jogos Olímpicos.
C. foi o melhor atleta dos Jogos Olímpicos.
D. definiu objetivos mais ambiciosos.
d) A entrevistadora da revista Forum Estudante pensa que Nuno Delgado
A. foi campeão devido à sorte.
B. é o maior atleta português de sempre.
C. pode dar conselhos aos jovens.
D. treinava demais para as competições.
e) O melhor conselho que Nuno Delgado pode dar aos jovens é que
A. procurem aquilo de que mais gostam.
B. treinem muito.
C. obedeçam aos pais.
D. sigam as indicações do treinador.
2. Indique a quem se refere a palavra «tua» na frase «Achaste que ias fazer disso a tua
vida?» (5 p.)
___________________________________________________________________________
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3. Copie do texto uma frase que justifique a afirmação seguinte. (5 p.)
Para Nuno Delgado, a sua participação nos Jogos Olímpicos foi muito importante.
___________________________________________________________________________
4. Verdadeiro ou falso? Dê a justificação. (10 p.)
Verdadeiro
a) Segundo Nuno Delgado, a chave do sucesso está em procurar
aquilo que nos emociona.
Justificação:
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
b) Aos 22 anos, Nuno Delgado tornou-se campeão mundial.
Justificação:
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
c) Nuno Delgado começou a fazer judo porque os seus pais lhe
tinham aconselhado.
Justificação:
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
d) Nos Jogos Olímpicos, Nuno Delgado queria ganhar uma
medalha a todo o custo.
Justificação:
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
e) Nuno Delgado aconselha os jovens a darem muita
importância à sua felicidade.
Justificação:
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
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SUBIECTUL al II-lea - Estruturas linguísticas (30 p.)
1. Faça a correspondência entre as palavras. (5 p.)

1) aumentar

a. prémio

2) criança

b. ideia sobre o futuro

3) pressão

c. ficar maior

4) taça

d. miúdo

5) expetativa

e. magoar-se
f. medo
g. stress

2. Escreva, nos espaços em branco, a preposição correta. (5 p.)
a) A Maria foi viver ______ o Brasil.
b) Ele vai todos os dias almoçar ______ casa.
c) Amanhã queres ir ______ teatro?
d) Eles vão passar férias ______ Estados Unidos.
e) O António vai ______ a Alemanha e fica ali um ano.

3. Reescreva as frases no plural. (10 p.)
a) O irmão é português. ___________________
b) Este animal é muito perigoso. ____________________
c) O papel é branco. ____________________
d) Esse jornal é de hoje. ____________________
e) Este hotel fica em Lisboa. ____________________
4. Preencha os espaços em branco com os verbos na forma adequada. (10 p.)
1. No ano passado, no mês de abril, o rio _______________ (inundar) as margens.
2. Todos os anos na nossa região _______________ (produzir-se) abundantes colheitas.
3. (tu) _______________ (abrir) a janela, faz favor! Estou com calor.
4. Os mulçulmanos _______________ (conquistar) a Penínsul Ibérica no século VIII.
5. Não (vocês) _______________ (acreditar) o que ele diz! Não sabe nada sobre o assunto.
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SUBIECTUL al III-lea - Criatividade (40 p)
Qual é o seu maior sonho? Escreva uma pequena composição sobre o tema. (180-200
palavras)
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru 3 ore.
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Etapa naţională 2019
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE
LIMBA PORTUGHEZĂ
Probă scrisă
CLASA A XI-A INTENSIV/BILINGV
SUBIECTUL I - Compreensão da leitura (30 p.)
António Faria nasceu em Lisboa, nos finais do século XV. Tal como muitos
compatriotas da mesma época, partiu para a Índia em busca de riquezas, mas, tendo sabido
que era possível fazer fortuna no Extremo Oriente, seguiu para a China. Instalou-se em
Liampó, cidade de mercadores.
Ora acontece que os mares da China estavam infestados de corsários e piratas
chineses, que assaltavam com frequência navios e povoações. No século XVI, passaram a
assaltar também as naus portuguesas que circulavam na zona carregadas de produtos valiosos.
António Faria decidiu combater os piratas. Equipou uma expedição para perseguir o
célebre Coja Acém (1), que aterrorizava as populações locais. Depois acumulou vitórias
contra outros piratas poderosíssimos. A sua fama cresceu de tal forma que as autoridades
chinesas lhe enviaram um tributo de 20 000 taéis (2). Consideravam-no Rei dos Mares e
solicitavam-lhe proteção. Embora fosse estrangeiro, passou a emitir e vender salvo-condutos
(3) aos naturais da região. Quem quisesse navegar em segurança tinha de lhe pagar.
Entre as muitas histórias que se contam a seu respeito, há duas especialmente curiosas:
o rapto de uma noiva e o saque (4) dos túmulos.
O rapto ia acabando mal. Faria não só capturou a noiva de um mercador chinês como
aprisionou todo o séquito (5) que a acompanhava. Colhido por uma tempestade, naufragou
numa ilha deserta, onde teria terminado os seus dias se não aparecesse um navio para ser
abastecido de água. Usando ardis (6) próprios de pirata, caiu sobre a tripulação, tomou conta
do navio e voltou para o mar.
O saque foi a sua última proeza. Associado a um pirata inglês, aceitou procurar uma
ilha perto de Nanquim onde se dizia existirem túmulos de dezassete imperadores chineses,
recheados de riquezas magníficas. Faria conseguiu os seus intentos, mas, no regresso, quando
navegava com os porões repletos de tesouros, foi apanhado por um ciclone, naufragou e
morreu.
Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, Piratas e Corsários, 2.ª edição, Alfragide, Caminho, 2009
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Notas e vocabulário
(1) Coja Acém – nome de um pirata árabe.
(2) taéis – medida de peso chinesa, com valor de moeda.
(3) salvo-condutos – documentos que autorizam alguém a viajar e transitar livremente.
(4) saque – assalto; pilhagem.
(5) séquito – conjunto de pessoas que acompanham alguém importante; comitiva.
(6) ardis – armadilhas; truques.
1. Qual é a afirmação verdadeira? Escolha uma das opções A, B, C, D e responda às
questões. Escreva as respostas na folha de respostas. (10 p.)
a) O texto que acabaste de ler é
A. o diário das viagens marítimas de António Faria.
B. uma notícia sobre a chegada de António Faria ao Oriente.
C. a história de António Faria narrada na primeira pessoa.
D. uma narrativa breve da vida de António Faria.
b) A palavra que tem um sentido equivalente a «infestados» é
A. interditos.
B. invadidos.
C. inabitados.
D. infetados.
c) A palavra sublinhada na expressão «A sua fama» refere-se a
A. «António Faria».
B. «os piratas».
C. «o célebre Coja Acém».
D. «outros piratas poderosíssimos».
d) A expressão «especialmente curiosas» significa
A. bastante interessantes.
B. com curiosidade excessiva.
C. sem interesse particular.
D. demasiado vulgares.
e) De acordo com o penúltimo parágrafo, o saque aos túmulos dos imperadores foi a última
proeza de António Faria, porque
A. foi morto por um pirata inglês.
B. regressou à cidade onde nasceu.
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C. quis deixar de ser corsário.
D. perdeu a vida num naufrágio.
2. As afirmações abaixo apresentadas baseiam-se no texto sobre António Faria. Ordene
as afirmações, numerando-as de 1 a 7, de acordo com a ordem pela qual a informação
aparece no texto. (14 p.)
a) Obtém reconhecimento por parte de autoridades orientais.
b) Perde a vida num naufrágio.
c) António Faria nasce em Lisboa, no século XV.
d) Fixa-se, durante algum tempo, em Liampó.
e) Garante segurança a quem navega, em troca de pagamento.
f) Persegue um famoso pirata nos mares da China.
g) Viaja para a Índia com o objetivo de enriquecer.
3. Verdadeiro ou falso? Dê a justificação. (6 p.)
Verdadeiro
a) António Faria estabeleceu-se na Índia.
Justificação:
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
b) O célebre pirata Coja Acém perseguiu António Faria.
Justificação:
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
c) Há muitos contos que se dizem sobre António Faria.
Justificação:
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
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SUBIECTUL al II-lea - Estruturas linguísticas (30 p.)
1. Para cada palavra (nome) escreva o adjetivo correspondente: (5 p.)
Nome

Adjetivo

afeição
amor
honestidade
generosidade
fidelidade
2. Preencha os espaços em branco com os verbos no pretérito imperfeito. (5 p.)
O Egito, um dom do Nilo
A vida dos Egípcios _______________ (depender) das cheias do rio Nilo e da sua
regularidade. Todos os anos, de julho a outubro, o rio _______________ (inundar) as
margens, depositando nelas uma fértil camada de lodo negro. A partir de meados de
novembro, quando o rio _______________ (voltar) ao seu leito normal, a terra
_______________ (ser) lavrada. Então _______________ (produzir-se) abundantes colheitas.
3. Escolha o sinónimo correto das seguintes palavras: (5 p.)
1) Misteriosa: bonita/enigmática/distraída/feliz.
2) Terrível: assustador/feio/grande/gordo.
3) Destronado: triste/desprestigiado/aflito/nervoso.
4) Temível: temerário/medonho/meigo/carinhoso.
5) Corajoso: esperto/bruto/valente/grande.
4. Complete com a forma correta do pronome, fazendo as alterações necessárias: (5 p.)
1) As crianças lavaram as mãos. As crianças lavaram-_______.
2) Os bombeiros acompanharam a senhora ao serviço de urgência. Os bombeiros
acompanharam-________.
3) Nós comprámos um carro novo. Nós comprámos-________.
4) Mãe, podes trazer os meus livros de Ciências? Mãe, podes trazer-________?
5) Eles guardaram o segredo bem guardado. Eles guardaram-________ bem guardado.
5. Preencha os espaços com a forma verbal correta. (10 p.)
1) Eu _______________ (tomar) banho quando o telefone _______________ (tocar).
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2) Amanhã, eu e o António __________________ (partir) para Paris, onde _______________
(fazer) um estágio de dois meses.
3) Acredito que a Raquel sempre me __________________ (diz) a verdade. Afinal,
__________________ (ser) amigas há tanto tempo...
4) Ontem nós __________________ (ir) ao cinema e __________________ (ver) um filme
muito interessante.
5) Eu __________________ (correr) todos os dias, ao fim da tarde. Antes não
__________________ (fazer) muito desporto.

SUBIECTUL al III-lea - Criatividade (40 p)
Imagine que foi convidado pelo Clube do Leitor da sua escola para escrever um texto de
opinião sobre um dos seus livros preferidos. Escreva um texto, com um mínimo de 200 e um
máximo de 220 palavras, apresentando a sua opinião relativamente ao livro.
O texto deve incluir:
– um título adequado;
– a apresentação do livro;
– a sua opinião sobre o livro;
– razões que justifiquem a sua opinião, com referências ao livro (tema,
personagens...);
– um argumento para que os seus colegas leiam o livro.
Não assine o texto.
Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru 3 ore.
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Etapa naţională 2019
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE
LIMBA PORTUGHEZĂ
Probă scrisă
CLASA A X-A INTENSIV/BILINGV
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
•
•

Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între
0 și 100 de puncte.

SUBIECTUL I - Compreensão da leitura (30 p.)
1.
a) B; b) C; c) B; d) C; e) A.
- resposta correta x 2 p = 10 p.
2.
A palavra «tua» na frase «Achaste que ias fazer disso a tua vida?» refere-se a Nuno Delgado.
- resposta correta = 5 p.
3.
Só o facto de estar nos Jogos Olímpicos, para mim, tinha um significado enorme.
- resposta correta = 5 p.
4.
Verdadeiro Falso
a) Segundo Nuno Delgado, a chave do sucesso está em procurar X
aquilo que nos emociona.
Justificação: «A chave do sucesso está em descobrir aquilo que
nos faz tremer o coração», conta Nuno Delgado.
b) Aos 22 anos, Nuno Delgado tornou-se campeão mundial.
X
Justificação: Nuno Delgado tornou-se campeão nacional de
judo aos 12 anos e obteve a medalha de bronze nos Jogos
Olímpicos aos 22 anos.
c) Nuno Delgado começou a fazer judo porque os seus pais lhe
X
tinha aconselhado.
Justificação: «… eu praticava judo porque lá estavam os meus
melhores amigos.»
d) Nos Jogos Olímpicos, Nuno Delgado queria ganhar uma
X
medalha a todo o custo.
Justificação: «Só o facto de estar nos Jogos Olímpicos, para
mim, tinha um significado enorme.»
e) Nuno Delgado aconselha os jovens a darem muita
X
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importância à sua felicidade.
Justificação: «O melhor conselho que posso dar é que sejam
felizes.»
- resposta correta 5 x 1 p = 5 p.
- justificação 5 x 1 p = 5 p.
SUBIECTUL al II-lea - Estruturas linguísticas (30 p.)
1.
1 – c; 2 – d; 3 – g; 4 – a; 5 – b.
- resposta correta x 1 p = 5 p.
2.
a) para; b) a / em; c) ao; d) nos; e) para.
- resposta correta 5 x 1 p = 5 p.
3.
1) Os irmãos são portugueses.
2) Estes animais são muito perigosos.
3) Os papéis são brancos.
4) Esses jornais são de hoje.
5) Estes hotéis ficam em Lisboa.
- resposta correta 5 x 2 p = 10 p.
4. 1. inundou; 2. produzem-se; 3. abre; 4. conquistaram; 5. acreditem;
- resposta correta 5 x 2 p = 10 p.
SUBIECTUL al III-lea - Criatividade (40 p)
Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de rânduri) & Corectitudine socio-lingvistică
(adaptare la destinatar, context) / 5 p.
Capacitatea de a relata fapte / 5 p.
Capacitatea de a exprima idei, sentimente şi emoţii / 5 p.
Corectitudine morfosintactică (moduri, timpuri, anumite forme pronominale – relativele, de
ex ) şi corectitudine ortografică gramaticală / 10 p.
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5 p.
Coerenţă, respectarea cerinţelor / funcţiilor comunicative, punere în pagină / 3+5+2=10 p.
NB: Orice abordare a subiectului care se abate de la tipul de text şi / sau de la tema
solicitate va fi penalizată cu 50% din punctajul alocat pentru toate criteriile, cu excepţia
corectitudinii morfosintactice şi lexicale.
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Etapa naţională 2019
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE
LIMBA PORTUGHEZĂ
Probă scrisă
CLASA A XI-A INTENSIV/BILINGV
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
•
•

Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0
și 100 de puncte.

SUBIECTUL I - Compreensão da leitura (30 p.)
1.
a) D; b) B; c) A; d) A; e) D.
- resposta correta 5 x 2 p = 10 p.
2.
1 – c; 2 – g; 3 – d; 4 – f; 5 – a; 6 – e; 7 – b.
- resposta correta 7 x 2 p = 14 p.
3. 6 p.
Verdadeiro
a) António Faria estabeleceu-se na ĺndia.

Falso
X

Justificação: Tal como muitos compatriotas da mesma época,
partiu para a Índia em busca de riquezas, mas, tendo sabido
que era possível fazer fortuna no Extremo Oriente, seguiu para
a China. Instalou-se em Liampó, cidade de mercadores.
b) O célebre pirata Coja Acém perseguiu António Faria.

X

Justificação: António Faria decidiu combater os piratas.
Equipou uma expedição para perseguir o célebre Coja Acém,
que aterrorizava as populações locais.
c) Há muitos contos que se dizem sobre António Faria.
Justificação: Entre as muitas histórias que se contam a seu
respeito…

- resposta correta 3 x 1 p = 3 p.
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- justificação 3 x 1 p = 3 p.
SUBIECTUL al II-lea - Estruturas linguísticas (30 p.)
1.
Nome

Adjetivo

afeição

afetivo

amor

amoroso

honestidade

honesto

generosidade

generoso

fidelidade

fiel

- resposta correta 5 x 1 p = 5 p.

2. dependia; inundava; voltava; era; produziam-se.
- resposta correta 5 x 1 p = 5 p.
3. 1) enigmática; 2) assustador; 3) desprestigiado; 4) medonho; 5) valente.
- resposta correta 5 x 1 p = 5 p.
4. 1) nas; 2) na; 3) comprámo-lo; 4) trazê-los; 5) no.
- resposta correta 5 x 1 p = 5 p.

5. 1) tomava / estava a tomar, tocou; 2) partimos / partiremos / vamos partir, fazemos /
faremos / vamos fazer; 3) diz, somos; 4) fomos, vimos; 5) corro, fazia.
- resposta correta 10 x 1 p = 10 p.

SUBIECTUL al III-lea - Criatividade (40 p)
Respectarea cerinţei (tip de producţie [3p], număr de cuvinte [2p], punere în pagină [1p]) =
(6p)
Corectitudine sociolingvistică (adaptare la destinatar, context) (4p)
Plan structurat, articulatori logici, paragrafe (5p)
Idei, argumente şi exemple (5p)
Coerenţă şi coeziune (forme pronominale anaforice, COD, COI) (5p)
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Corectitudine morfosintactică şi ortografie gramaticală (moduri, timpuri, acorduri, fraza
complexă) (10p)
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală (5p)
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