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Exame Final Nacional de Latim A
Prova 732 | 2.ª Fase | Ensino Secundário | 2020
11.º Ano de Escolaridade
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.

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. Escreva, na folha de respostas,  
o grupo, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

A prova inclui 5 itens, devidamente identificados no enunciado, cujas respostas contribuem 
obrigatoriamente para a classificação final (itens I ‒ 4., I ‒ 5., II ‒ 4., II ‒ 7.1. e II ‒ 7.2.). Dos restantes 
14 itens da prova, apenas contribuem para a classificação final os 10 itens cujas respostas obtenham 
melhor pontuação.
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GRUPO I

Leia o texto e responda aos itens que se seguem.

O texto relata os atos que Múcio Cévola terá realizado para salvar a cidade de Roma do domínio etrusco 
em 509 a. C.

5

Cum Porsenna rex urbem obsideret, Mucius Cordus, uir Romanae constantiae, senatum 
adiit et ueniam transfugiendi1 petiit necem regis repromittens. Accepta potestate2 in castra 
Porsennae uenit ibique purpuratum pro rege deceptus occidit. Apprehensus et ad regem 
pertractus dextram aris3 imposuit, hoc supplicii a rea exigens, quod in caede peccasset4. […] 
Ille5 territus bellum acceptis obsidibus deposuit.

Incerti Auctoris Liber, Liber de Viris Illustribus Vrbis Romae, 12, 
Leipzig, Teubner, 1970, p. 34. (Texto com supressões)

NotAS
1 transfugiendi – para [se] passar para o inimigo.
2 potestate – permissão.
3 aris – chama de um altar.
4 peccasset – peccauisset.
5 Ille – Porsenna.

1. Identifique o caso e a função sintática de:

1.1. regis (linha 2);

1.2. (in) castra (linha 2).

2. Transcreva o sujeito de obsideret (linha 1).

3. Identifique a estrutura sintática Accepta potestate (linha 2).

4. Traduza o texto, desde o início até occidit (linha 3).
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5. Complete a tradução, desde Apprehensus (linha 3) 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. 

Capturado e arrastado ______a)____, pôs ______b)____ na chama do altar, 

exigindo da ré este castigo, por ter errado ______c)____. […] Recebidos os reféns, 

Porsena, ______d)____, abandonou ______e)____.

6. Identifique, com uma palavra portuguesa, a assembleia política da Roma Antiga, onde Múcio Cordo 
apresenta a sua estratégia para enfrentar o inimigo.
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GRUPO II

Leia o texto e responda aos itens que se seguem.

Ceres procura desesperadamente Prosérpina. 

Interea pauidae nequiquam filia matri1
omnibus est terris, omni quaesita2 profundo.
Illam3 non udis ueniens Aurora capillis
cessantem uidit, non Hesperus;

Ovídio, Metamorfoses, V, vv. 438-441,  
Paris, Les Belles Lettres, 1961, p.139.

NotAS
1 pauidae … matri – complemento agente da passiva em dativo.
2 quaesita – quaesita (est).
3 Illam – Ceres.

1. Identifique a relação de parentesco existente entre Ceres e Prosérpina.

2. Indique o nome com que concorda o adjetivo udis (verso 3).

3. Transcreva as duas expressões que provam que Prosérpina foi procurada por toda a parte.

4. Traduza o texto.

5. Escreva a forma verbal uidit (verso 4) no pretérito imperfeito do conjuntivo, mantendo a pessoa, o número 
e a voz em que se encontra.
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6. Escreva em latim:

Prosérpina não foi encontrada pelos deuses que a procuravam.

7.  Selecione, em cada um dos itens seguintes, a palavra que se relaciona etimologicamente com o 
vocábulo latino apresentado.

Na folha de respostas, escreva o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

7.1. pauidae (verso 1)

 (A) impávido

 (B) pavilhão

 (C) pavonear

 (D) repavimentar

7.2. ueniens (verso 3)

 (A) vénia

 (B) vintena

 (C) vindouro

 (D) ventríloquo

8. Escreva quatro palavras portuguesas etimologicamente relacionadas com terris (verso 2).

9. Indique um verbo em língua portuguesa relacionado etimologicamente com quaesita (verso 2).
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GRUPO III

Responda aos itens seguintes, utilizando um discurso correto e bem estruturado.

1. Refira o nome de dois reis etruscos, destacando, para cada um deles, um aspeto do seu reinado considerado 
relevante para o desenvolvimento da Urbe.

2. Apresente quatro aspetos relevantes da vida familiar dos Romanos, no que respeita ao ritual do casamento.

FIM
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CotAÇÕES

As pontuações obtidas nas respostas a estes 5 itens 
da prova contribuem obrigatoriamente para 
a classificação final.

Grupo
SubtotalI I II II II

4. 5. 4. 7.1. 7.2.
Cotação (em pontos) 30 10 16 12 12 80

Destes 14 itens, contribuem para a classificação final 
da prova os 10 itens cujas respostas obtenham melhor 
pontuação.

Grupo I

Subtotal

1.1. 1.2. 2. 3. 6.

Grupo II

1. 2. 3. 5. 6. 8. 9.

Grupo III

1. 2.
Cotação (em pontos) 10 x 12 pontos 120
totAL 200
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