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2013

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 consultar 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 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.
Tântalo traiu a confiança de Júpiter e, por isso, foi castigado.
1
2
3
4
5

Tantalus, Iouis et Plutonis1 filius, procreauit ex Dione2 Pelopem3. Iuppiter Tantalo
concredere sua consilia solitus erat et ad epulum deorum [eum] admittere. Quae4
Tantalus ad homines renuntiauit; ob id dicitur in aqua media stare semperque
sitire, et cum haustum aquae uult sumere, aquam recedere. Item poma ei super
caput pendent, quae cum uult sumere, rami uento moti recedunt.
Hygini Fabulae, «Tantalus», (ed. H. I. Rose) Sythoff, 1963 (texto adaptado)

Notas:
1

Pluto, -onis: Pluto, filha de Crono.
Dione, -es: Dione.
3 Pelops, -opis: Pélops.
4 Quae: essas decisões.
2

GRUPO I
1. Transcreva do texto as formas verbais dependentes de solitus erat (linha 2).

2. Identifique o caso, o número e a função sintática de:
2.1. Tantalo (linha 1);
2.2. deorum (linha 2);
2.3. (ob) id (linha 3);
2.4. poma (linha 4).

3. Considere a oração in aqua media stare (linha 3).
3.1. Transcreva a forma verbal de que depende esta oração.
3.2. Identifique e justifique o modo em que se encontra stare.
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GRUPO II
Traduza o texto.

GRUPO III
1. Do verbo a que pertence sumere (linha 5), escreva:
1.1. a segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, na voz ativa;
1.2. a primeira pessoa do plural do presente do conjuntivo, na voz ativa.

2. Reescreva a expressão Tantalus procreauit Pelopem (linha 1) na voz passiva.

3. Complete cada uma das frases seguintes com a forma adequada do pronome qui, quae, quod.
Escreva a letra que identifica cada espaço, seguida da palavra que o preenche.
a)____ Iouis filius erat, Pelopem procreauit.
Tantalus, ______
b)____ Tantalus sumere uult recedit.
Aqua ______

4. Escreva em latim:
Tântalo ouvia as decisões dos deuses e revelava-as aos homens. Júpiter ficou tão irado que o castigou.

Vocabulário
castigar: punio, -is, -ire, -iui, -itum.
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GRUPO IV
1. Transcreva do texto os vocábulos que se relacionam etimologicamente com cada uma das palavras latinas
seguintes:
1.1. creator ;
1.2. sitiens;
1.3. uoluntas;
1.4. remoueo.

2. Escreva duas palavras portuguesas etimologicamente relacionadas com o vocábulo latino aqua (linha 3).

3. Selecione, em cada um dos itens seguintes, o vocábulo que, pela sua etimologia, não se relaciona com a
palavra latina apresentada.
3.1. concredere (linha 2)
(A) incrédulo
(B) crer
(C) concreto
(D) crença
3.2. caput (linha 5)
(A) decapitar
(B) capital
(C) capítulo
(D) captar
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GRUPO V
«Os deuses não ordenam aos homens que se conduzam, no quotidiano, desta ou daquela
maneira; apenas exigem o cumprimento dos ritos tradicionais. Por este preço, prometem manter
uma ação benfeitora: Júpiter enviará a chuva e inspirará os magistrados da cidade [...].»
Pierre Grimal, A Civilização Romana, Edições 70, 1988, p. 68

Desenvolva, a partir da citação acima apresentada, o tema «A Religião Romana», considerando os tópicos
seguintes e referindo três exemplos para cada um deles:
• os sacerdotes;
• as principais festas religiosas.

FIM
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–––—––––––––––—–—–—–——— Página em branco ––––––––––—–—–—–————–-––
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COTAÇÕES
GRUPO I
1. ............................................................................................................
2.

3.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

4 pontos

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

4 pontos
4 pontos
4 pontos
4 pontos

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

4 pontos
6 pontos
30 pontos

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

70 pontos
70 pontos

1.

GRUPO III
1.1. ...................................................................................................
1.2. ...................................................................................................

4 pontos
4 pontos

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

5 pontos

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

6 pontos

4. ............................................................................................................

16 pontos
35 pontos

1.

GRUPO IV
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

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

4 pontos
4 pontos
4 pontos
4 pontos

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

4 pontos

3.

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

5 pontos
5 pontos
30 pontos

GRUPO V
................................................................................................................

35 pontos
35 pontos

TOTAL..........................................

200 pontos
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