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Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.
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Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.
Não é permitido o uso de corrector. 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 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 opção correcta.
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TEXTO
Numitor era herdeiro do trono de Alba Longa, mas o irmão impediu-o de governar.
1
2
3
4
5

Sed Amulius fratri imperium non dedit et ut eum subole priuaret, filiam eius, Rheam
Siluiam, Vestae sacerdotem praefecit 1, ut uirginitate perpetua teneretur; quae 2 a Marte
compressa3 Remum et Romulum edidit. Amulius ipsam in uincula compegit, paruulos in
Tiberim abiecit, quos aqua in sicco reliquit. Ad uagitum lupa accurrit eosque uberibus suis aluit.
Mox Faustulus pastor collectos4 Accae Larentiae coniugi dedit.
Aurélio Victor, Liber de Viris Illustribus Vrbis Romae,
Leipzig, Teubner, 1970 (texto com supressões)

Notas:
1
2
3
4

praeficio, -is, -ere, -feci, -fectum: designar.
quae = haec.
compressa: violentada.
Subentenda paruulos.

Leia o texto e responda aos itens que se seguem.

GRUPO I
1. Identifique o caso e a função sintáctica de:
1.1. fratri (linha 1);
1.2. Rheam Siluiam (linhas 1-2);
1.3. quae (linha 2);
1.4. (in) Tiberim (linhas 3-4).

2. Considere o vocábulo eius (linha 1).
2.1. Classifique-o morfologicamente.
2.2. Transcreva o seu referente.

3. Atente na forma priuaret (linha 1).
3.1. Identifique-a de modo completo.
3.2. Classifique a oração a que pertence.
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GRUPO II
Traduza o texto.

GRUPO III
1. Seleccione, de entre as opções apresentadas, a única que corresponde à forma negativa da oração
ut uirginitate perpetua teneretur ( l i n h a 2 ) :
(A) ut non uirginitate perpetua teneretur.
(B) ne uirginitate perpetua teneretur.
(C) non uirginitate perpetua teneretur.
(D) quin uirginitate perpetua teneretur.

2. Coloque a expressão Amulius fratri imperium non dedit ( l i n h a 1 ) na dependência de fama est,
procedendo às alterações necessárias.

3. Escreva em latim:
Amúlio era tão ambicioso que consagrou Reia Sílvia à deusa Vesta. Aquela, porém, deu à luz dois
gémeos.

Vocabulário:
ambicioso: cupidus, -a, -um.
consagrar: consecro, -as, -are, -aui, -atum.
gémeo: gemellus, -i.
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GRUPO IV
1. Transcreva do texto os vocábulos que se relacionam etimologicamente com cada uma das palavras
portuguesas seguintes:
1.1. dádiva;
1.2. comprimir;
1.3. vinculativo;
1.4. delinquente;
1.5. concurso.

2. Em cada um dos itens seguintes, seleccione a única alternativa correspondente ao vocábulo que, pela sua
etimologia, não se relaciona com o étimo latino apresentado:
2.1. abiecit:
(A) objecção
(B) jacto
(C) injectar
(D) abismo
2.2. aluit:
(A) alimentação
(B) alimento
(C) aluir
(D) alimentar

GRUPO V
«Conta a lenda que no Lácio, vinte e três anos depois do início da cronologia grega, ou seja,
(…) em 753 a. C., foi fundada uma pequena cidade que a história viria a qualificar de “eterna”.»
Carl Grimberg, História Universal – Das origens de Roma à formação do Império,
Vol. 4, Lisboa, Publicações Europa-América, 1966, p. 19

Desenvolva o tema «A Fundação de Roma», considerando os seguintes aspectos:
• circunstâncias da fundação da cidade de Roma;
• estratégia do seu fundador para aumentar a população da cidade.

FIM
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COTAÇÕES
GRUPO I
1.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

4 pontos
4 pontos
4 pontos
4 pontos

2.1. ........................................................................................................................
2.2. ........................................................................................................................

4 pontos
2 pontos

3.1. ........................................................................................................................
3.2. ........................................................................................................................

14 pontos
14 pontos

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

3.

30 pontos

GRUPO II
.......................................................................................................................................................

70 pontos

GRUPO III
1. ................................................................................................................................

16 pontos

2. ................................................................................................................................

19 pontos

3. ...............................................................................................................................

20 pontos
35 pontos

GRUPO IV
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

14
14
14
14
14

pontos
pontos
pontos
pontos
pontos

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

15 pontos
15 pontos
30 pontos

GRUPO V
........................................................................................................................................................ 35 pontos

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

