Exame Final Nacional de Latim A
Prova 732 | 1.ª Fase | Ensino Secundário | 2019
11.º Ano de Escolaridade
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho | Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho

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

7 Páginas

Para cada resposta identifique o grupo e o item.
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado.
É permitida a consulta de dicionários de Latim-Português, de Português-Latim e de dicionários bilingues
estrangeiros.
Apresente apenas uma resposta para cada item.
As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
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GRUPO I
Leia a homenagem que Catulo presta ao irmão.

Multas per gentes et multa per aequora uectus1
aduenio has miseras, frater, ad inferias,
ut te postremo donarem munere mortis
et mutam nequiquam alloquerer cinerem2,
5 quandoquidem fortuna mihi tete abstulit ipsum,
heu miser frater.
nunc tamen interea haec3
accipe,
atque in perpetuum, frater, aue atque uale.
Catulo, Carmen CI, in Catullus, Tibullus and Peruigilium Veneris,
Londres, The Loeb Classical Library, 1966, p. 172.
(Texto com supressões)

NotaS
‒ tendo viajado.
feminino.
3 haec ‒ estas cerimónias.
1 uectus
2 nome

1. Identifique o caso e a função sintática de:
1.1. frater (verso 2);
1.2. fortuna (verso 5).

2. Transcreva o nome que é qualificado por miseras (verso 2), identificando o caso em que o nome se
encontra.

3. Classifique a oração ut te postremo donarem munere mortis (verso 3).

4. Traduza o texto, desde o início até munere mortis (verso 3).

Prova 732/1.ª F. • Página 2/ 7

5. Complete a tradução, desde o verso 4 até ao final do texto.
Na folha de respostas, escreva a letra que identifica cada espaço, seguida da(s) palavra(s) adequada(s)
à tradução.

a)____ com a muda cinza, visto que ______
b)____, ai, infeliz irmão,
[...] e para, em vão, ______
d)____, entretanto, estas cerimónias
c)____ a ti próprio de mim! Contudo, agora, ______
te ______
e)____ adeus.
e adeus, irmão, ______

6. Indique o motivo da homenagem que Catulo presta ao irmão.
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GRUPO II
Leia o texto.

Interim e Vesuuio monte latissimae flammae altaque incendia relucebant, quorum fulgor tenebris
noctis excitabatur. Ille agrestium trepidatione ignes relictos desertasque uillas per solitudinem
ardere in remedium formidinis dictitabat.
Plínio, Letters and Panegyricus, VI, XVI, 13,
Londres, The Loeb Classical Library, 1969, p. 430.
(Texto com supressões)

1. Indique o momento do dia em que decorre a ação.

2. Transcreva da última frase do texto dois nomes que demonstram que a ação decorre num espaço rural.

3. Traduza a primeira frase do texto.

4. Escreva na forma ativa a expressão fulgor tenebris (...) excitabatur (linhas 1 e 2).

5. Escreva o adjetivo latissimae (linha 1) no grau comparativo de superioridade, mantendo o género e o
número em que a palavra se encontra.
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6. Escreva em latim:
Logo que viram as chamas, os camponeses abandonaram as casas.

7. Transcreva do texto o vocábulo que se relaciona etimologicamente com cada uma das palavras seguintes:

7.1. delinquência;

7.2. solteiro.

8. Escreva quatro palavras latinas pertencentes à família de relucebant (linha 1).

9. Escreva uma palavra portuguesa etimologicamente relacionada com ignes (linha 2), explicitando o seu
sentido.
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GRUPO III
Responda aos itens seguintes, utilizando um discurso correto e bem estruturado.

1. Caracterize o papel da mulher no seio da família romana, destacando, obrigatoriamente, quatro aspetos.

2. Caracterize dois graus do sistema de ensino romano, indicando, para cada um deles, o respetivo mestre
e as matérias lecionadas.

FIM
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COTAÇÕES
Item

Grupo
I
II
III
TOTAL

Cotação (em pontos)
1.1.

1.2.

2.

3.

4.

5.

6.

8

8

8

8

30

10

8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.1.

7.2.

8.

9.

16

8

8

8

8

8

8

8

8

8

1.

2.

16

16

80
88
32
200
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