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Exame Final Nacional de Latim A
Prova 732 | 2.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.

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.
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GRUPO I

Leia o texto sobre Marco Emílio Paulo e Sérvio Fúlvio Nobilior, que partiram para África com uma frota de 
muitos navios.

5

Primum Afros1 nauali certamine superant. Aemilius consul centum et quatuor2 naues hostium 
demersit, triginta cum pugnatoribus cepit, militem suum3 ingenti praeda ditauit. Et subacta 
Africa tum fuisset4, nisi tanta fames fuisset, ut diutius exspectare exercitus non posset. 
Consules cum uictrici classe redeuntes, circa Siciliam naufragium passi sunt. Et tanta 
tempestas fuit, ut ex quadringentis sexaginta quatuor nauibus octoginta seruari uix potuerint.

Eutrópio, Breuiarium ab Vrbe Condita, II, 22,  
Catania, Casa Editrice «Etna», 1935, p. 38. 

(Texto com supressões)  

NotAS
1 Afros ‒ Cartagineses.
2 quatuor = quattuor.
3 militem suum ‒ (sentido coletivo) os seus soldados.
4 subacta... fuisset ‒ (=subacta...esset) teria sido subjugada.

1. Identifique o caso e a função sintática de:

1.1. hostium (linha 1);

1.2. (cum) pugnatoribus (linha 2).

2. Indique o tempo e o modo em que se encontra a forma verbal ditauit (linha 2).

3. Indique o motivo que levou à retirada da frota romana.

4. Classifique a oração ut diutius exspectare exercitus non posset (linha 3).

5. Traduza o texto, desde Primum (linha 1) até posset (linha 3).
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6. Complete a tradução, desde Consules (linha 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. 

Os cônsules, ______a)____ com a sua frota ______b)____,  naufragaram perto da Sicília. E 

surgiu ______c)____ tão ______d)____ que, de quatrocentos e sessenta e quatro navios, apenas 

oitenta ______e)____.
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GRUPO II

Leia o texto em que Marcial se dirige ao imperador Domiciano, antecipando o momento em que ele 
regressará a Roma, depois de uma campanha militar vitoriosa contra os povos do Norte.

Festa coronatus ludet1 conuicia miles,
inter laurigeros cum comes2 ibit equos.
Fas audire iocos leuioraque carmina, Caesar,
et tibi, si lusus ipse triumphus amat.

Marcial, Épigrammes, Tome I, VII, 8,  
Paris, Société d’Édition «Les Belles Lettres», 1961, p. 210. 

(Texto com supressões)

NotAS
1 ludet ‒ traduza por divertir-se-á (com) – construção transitiva direta.
2 comes ‒ como companheiro.

1. Transcreva um particípio e um adjetivo que comprovam que o texto se refere a um cortejo triunfal.

2. Transcreva o pronome pessoal que remete para o interlocutor do sujeito poético. 

3. Traduza os versos 1 e 2.

4. Identifique o grau em que se encontra o adjetivo leuiora[que] (verso 3).

5. Escreva a forma verbal ludet (verso 1) no pretérito mais-que-perfeito do conjuntivo, mantendo a pessoa, o 
número e a voz em que se encontra.
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6. Escreva em latim:

Os gracejos do soldado serão escutados em Roma por César.

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. equos (verso 2)

 (A) equilíbrio

 (B) equitação

 (C) equidade

 (D) equiparação

7.2. lusus (verso 4)

 (A) luz

 (B) Lusitânia

 (C) lucífero

 (D) lúdico

8. Escreva quatro palavras portuguesas etimologicamente relacionadas com audire (verso 3).

9. Refira a origem etimológica de «laureado» e explicite a razão pela qual esta palavra pode significar 
«galardoado, premiado».
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GRUPO III

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

1. Enuncie quatro aspetos reveladores da importância do forum romano na vida da cidade.

2. Apresente a narrativa mítica de Dédalo e Ícaro.

FIM
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CotAÇÕES

Grupo
Item

Cotação (em pontos)

I
1.1. 1.2. 2. 3. 4. 5. 6.
8 8 8 8 8 30 10 80

II
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. 7.2. 8. 9.
8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 88

III
1. 2.
16 16 32

totAL 200
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