EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO
Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

Prova Escrita de Latim A
11.º/12.º Anos de Escolaridade
Prova 732/2.ª Fase

7 Páginas

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2009

Prova 732 • Página 1/ 7

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Pode utilizar dicionários de Latim-Português e de Português-Latim ou dicionários bilingues
estrangeiros.
Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo que
pretende que não seja classificado.
Escreva de forma legível a numeração dos grupos e dos itens, bem como as respectivas respostas. As
respostas ilegíveis ou que não possam ser 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.
As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
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Para responder aos itens de transformação, escreva, na folha de respostas:
• o número do item;
• os elementos que resultam da transformação que é solicitada no item.
Para responder aos itens de escolha múltipla, escreva, na folha de respostas:
• o número do item;
• a letra que identifica a única alternativa correcta.
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TEXTO
António, após ter vencido os Persas, disputou o poder com Augusto.

1
2
3
4
5

Antonius Cleopatram, reginam Aegypti, duxit uxorem. Contra Persas etiam ipse pugnauit.
Primis eos proeliis uicit. Hic quoque ingens bellum ciuile commouit cogente1 uxore Cleopatra,
regina Aegypti. Victus est ab Augusto nauali pugna clara et illustri et desperatis rebus, cum
omnes ad Augustum transirent, ipse se interemit. Cleopatra sibi aspidem admisit et ueneno
eius exstincta est.
Eutrópio, Breuiarium ab Vrbe Condita, VII, VI-VII,
Milão, Carlo Signorelli, 1954

Notas:
1

cogo, -is, -ere, coegi, coactum: forçar, pressionar.

Leia o texto e responda aos itens que se seguem.

GRUPO I
1. Identifique o caso e a função sintáctica de:
1.1. reginam (linha 1);
1.2. (ab) Augusto (linha 3);
1.3. omnes (linha 4).

2. Transcreva os adjectivos que concordam com o nome pugna (linha 3).

3. Identifique as estruturas sintácticas seguintes:
3.1. cogente uxore Cleopatra (linha 2);
3.2. cum omnes ad Augustum transirent (linhas 3 e 4).

4. Classifique, de modo completo, a forma verbal exstincta est (linha 5).
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GRUPO II
Traduza o texto.

GRUPO III
1. Reescreva na voz passiva a expressão Hic quoque ingens bellum ciuile commouit (linha 2).
2. De entre as formas pronominais entre parêntesis, indique a que pode substituir a palavra sublinhada.
2.1. bellum (eum / id / eo) commouit;
2.2. uictus est ab Augusto (ille / illi / illo);
2.3. Cleopatra (haec / hac / hae) exstincta est.
3. Escreva em latim:
Dizem que António foi vencido por Augusto numa batalha naval. Por causa desta derrota, António e a sua
esposa suicidaram-se.
Vocabulário:
derrota: clades, -is.
suicidar-se: se interimere.

GRUPO IV
1. Identifique os dois étimos latinos presentes em cada um dos vocábulos portugueses seguintes:
1.1. república;
1.2. naufrágio.

2. Escreva, explicitando-lhe o sentido, uma palavra portuguesa etimologicamente relacionada com cada um
dos vocábulos latinos seguintes:
2.1. cogente (linha 2);
2.2. Victus (linha 3).
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3. Em cada um dos itens seguintes, seleccione a alternativa correspondente ao vocábulo que, pela sua
etimologia, se relaciona com o étimo latino apresentado:
3.1. admisit (linha 4)
(A) submissão;
(B) admoestar;
(C) administrar;
(D) admirável.
3.2. exstincta (linha 5)
(A) extrair;
(B) extinção;
(C) extenuante;
(D) exterminar.

GRUPO V
Na obra Anfitrião, de Plauto, Alcmena, sendo injustamente acusada pelo marido de desrespeitar os
deveres matrimoniais, dirige-lhe as seguintes palavras:
«Não, eu não considero dote aquilo a que se costuma chamar dote, mas sim a castidade, o pudor, o
domínio dos instintos, o temor aos deuses, o amor filial e a harmonia da família, o ser-te obediente, generosa
para com os bons, útil às pessoas de bem.»
Plauto, Anfitrião, 3.ª ed., Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1998

A partir da citação acima apresentada, desenvolva o tema «O Casamento Romano», considerando os
aspectos seguintes:
• distinção entre as modalidades de casamento durante a República;
• descrição dos rituais do casamento.

FIM
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COTAÇÕES

GRUPO II ........................................................................................................................................ 30 pontos
1.
1.1. ......................................................................................................... 14 pontos
1.2. ......................................................................................................... 14 pontos
1.3. ......................................................................................................... 14 pontos
2. ................................................................................................................ 16 pontos
3.
3.1. ......................................................................................................... 14 pontos
3.2. ......................................................................................................... 14 pontos
4. ................................................................................................................ 14 pontos
GRUPO III ..................................................................................................................................... 70 pontos
GRUPO III ...................................................................................................................................... 35 pontos
1. ................................................................................................................ 18 pontos
2.
2.1. ......................................................................................................... 13 pontos
2.2. ......................................................................................................... 13 pontos
2.3. ......................................................................................................... 13 pontos
3. ................................................................................................................ 18 pontos
GRUPO IV ...................................................................................................................................... 30 pontos
1.
1.1. ......................................................................................................... 14 pontos
1.2. ......................................................................................................... 14 pontos
2.
2.1. ......................................................................................................... 16 pontos
2.2. ......................................................................................................... 16 pontos
3.
3.1. ......................................................................................................... 15 pontos
3.2. ......................................................................................................... 15 pontos
GRUPO VI ........................................................................................................................................ 35 pontos
Total ........................................................................................... 200 pontos
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