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No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Não é permitido o uso de corretor. Em caso de engano, deve riscar de forma inequívoca aquilo 
que pretende que não seja classificado.

Pode utilizar dicionários de Latim-Português e de Português-Latim ou dicionários bilingues 
estrangeiros.

Escreva de forma legível a numeração dos grupos e/ou dos itens, bem como as respetivas 
respostas. As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 
classificadas com zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um 
mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Para responder aos itens de associação/correspondência, escreva, na folha de respostas,
•  o número do item;
•   a letra que identifica cada elemento da coluna A e o número que identifica o único elemento 

da coluna B que lhe corresponde.

Para responder aos itens de escolha múltipla, escreva, na folha de respostas,
•  o número do item;
•  a letra que identifica a opção escolhida.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
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TEXTO

Leia o texto e responda aos itens que se seguem. Se necessitar, consulte as notas apresentadas.

Depois de violada por Sexto Tarquínio, Lucrécia suicidou-se, na presença do marido e do pai.

1
2
3
4
5
6

Sp.1 Lucretius cum P.1 Valerio [uenit et] Collatinus cum L.1 Iunio Bruto uenit 
[et] Romam rediens Lucretiam maestam in cubiculo inueniunt. Aduentu suorum 
lacrimae obortae [sunt], quaerentique uiro2 «Satin salue?» «Minime» inquit; 
«Vestigia uiri alieni3, Collatine, in lecto sunt tuo; ceterum4 corpus est tantum4 
uiolatum, animus insons [est]; mors testis erit.» Cultrum, quem sub ueste 
abditum habebat, eum in corde defigit [et] moribunda cecidit.

Tito Lívio, História de Roma – Ab Vrbe Condita, Livro I, 58, Lisboa, Editorial Inquérito, 1993 (texto adaptado)

NOTas:
1 Sp. (Spurius, -ii); P. (Publius, -ii); L. (Lucius, -ii).
2 quaerentique uiro: ao marido que [lhe] pergunta.
3 alienus, -a, -um: outro.
4 ceterum e tantum têm valor adverbial; tantum: apenas, somente.

GRUPO I

1. Identifique o caso e a função sintática de:

1.1. (cum) L. Iunio Bruto (linha 1);

1.2. Romam (linha 2);

1.3. uiri alieni (linha 4);

1.4. corpus (linha 4).

2. Considere a oração quem sub ueste abditum habebat (linhas 5 e 6).

2.1. Classifique-a.

2.2. Transcreva o antecedente de quem.

3. Classifique, de modo completo, as formas verbais seguintes:

3.1. est (...) uiolatum (linhas 4 e 5);

3.2. habebat (linha 6).
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GRUPO II

Traduza o texto.

GRUPO III

1. Associe a cada caso indicado na coluna a a expressão da coluna B que lhe corresponde.

COLUNa a COLUNa B

(a) acusativo do singular

(b) ablativo do singular

(c) genitivo do plural

(1) animorum insontium

(2) animi insontis

(3) animum insontem

(4) animo insonti

(5) animos insontes

2. Substitua o nome sublinhado em cada uma das expressões (2.1. e 2.2.) pela forma adequada do pronome 
is, ea, id.

2.1. Collatinus cum L. Iunio Bruto uenit;

2.2. corpus est tantum uiolatum.

3. Selecione, de entre as hipóteses apresentadas, a estrutura passiva correspondente a Lucretiam maestam 
in cubiculo inueniunt (linha 2).

 (a) Lucretia maesta in cubiculo ab eis inuenit.

 (B) Lucretia maesta in cubiculo ab eis inuenitur.

 (C) Lucretia maesta in cubiculo ab eis inuenietur.

 (D) Ei a Lucretia maesta in cubiculo inueniuntur.

4. Escreva em latim:

Dizem que Sexto Tarquínio violou Lucrécia, esposa de Colatino. Esta, embora estivesse inocente, pôs fim 
à vida.

VOCaBULÁRIO:

pôr fim: finem dare (facere, ponere).
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GRUPO IV

1. Identifique os dois étimos latinos presentes em cada um dos vocábulos portugueses seguintes:

1.1. magnânimo;

1.2. mortífero.

2. Escreva duas palavras portuguesas etimologicamente relacionadas com cada um dos vocábulos latinos 
seguintes:

2.1. inueniunt (linha 2);

2.2. corpus (linha 4).

3. Selecione, em cada um dos itens seguintes, o vocábulo que, pela sua etimologia, não se relaciona com a 
palavra latina apresentada.

3.1. obortae (linha 3)

 (a) origo

 (B) originarius

 (C) hortor

 (D) oriens

3.2. testis (linha 5)

 (a) testimonium

 (B) testor

 (C) testatio

 (D) testudo
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GRUPO V

Casa dos Repuxos, Conímbriga

Desenvolva o tema «A domus romana», considerando os aspetos seguintes:

•  a casa de influência etrusca;

•  a casa de influência grega.

FIM
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–––—––––––––––—–—–—–———  Página em branco ––––––––––—–—–—–————–-––
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COTAÇÕES

GRUPO I
1.

1.1.  .................................................................................................. 4 pontos
1.2.  .................................................................................................. 4 pontos
1.3.  .................................................................................................. 4 pontos
1.4.  .................................................................................................. 4 pontos

2.
2.1.  .................................................................................................. 4 pontos
2.2.  .................................................................................................. 2 pontos

3.
3.1.  .................................................................................................. 4 pontos
3.2.  .................................................................................................. 4 pontos

30 pontos

GRUPO II

................................................................................................................ 70 pontos

70 pontos

GRUPO III

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

2.
2.1.  .................................................................................................. 2 pontos
2.2.  .................................................................................................. 2 pontos

3.  ........................................................................................................... 5 pontos

4.  ........................................................................................................... 18 pontos

35 pontos

GRUPO IV
1.

1.1.  .................................................................................................. 5 pontos
1.2.  .................................................................................................. 5 pontos

2.
2.1.  .................................................................................................. 5 pontos
2.2.  .................................................................................................. 5 pontos

3.
3.1.  .................................................................................................. 5 pontos
3.2.  .................................................................................................. 5 pontos

30 pontos

GRUPO V

................................................................................................................ 35 pontos

35 pontos

 TOTAL ......................................... 200 pontos


