Exame Final Nacional de Latim A
Prova 732 | 2.ª Fase | Ensino Secundário | 2018
11.º Ano de Escolaridade
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho

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

7 Páginas

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

Nos termos da lei em vigor, as provas de avaliação externa são obras protegidas pelo Código do Direito de Autor e dos
Direitos Conexos. A sua divulgação não suprime os direitos previstos na lei. Assim, é proibida a utilização destas provas,
além do determinado na lei ou do permitido pelo IAVE, I.P., sendo expressamente vedada a sua exploração comercial.
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GRUPO I
Leia o texto sobre Clélia, donzela romana, que surpreendeu Porsena, rei de uma cidade etrusca.

Porsenna Cloeliam nobilem uirginem inter obsides accepit, quae deceptis custodibus noctu
castris egressa1 equum, quem fors dederat, arripuit et Tiberim traiecit.
A Porsenna per legatos repetita reddita est. Cuius ille uirtutem admiratus cum quibus optasset
in patriam redire permisit. Illa uirgines puerosque elegit, quorum aetatem iniuriae obnoxiam
5 sciebat. Huic statua equestris in foro posita.
Incerti Auctoris Liber, Liber de Viris Illustribus Vrbis Romae, 13,
Leipzig, Teubner, 1970, p. 34 (texto com supressões).

Nota
1 egressa

‒ tendo saído.

1. Identifique o caso e a função sintática de:
1.1. quae (linha 1);
1.2. (in) patriam (linha 4).

2. Refira o tempo, o modo e a voz da forma verbal reddita est (linha 3).

3. Identifique a estrutura sintática deceptis custodibus (linha 1).

4. Traduza as linhas 1 e 2 do texto.
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5. Complete a tradução, desde a 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.

a)____, por meio de embaixadores, [Clélia] foi devolvida. Ele,
Exigida de volta ______
b)____ com quem ______
c)____.
admirando a coragem dela, permitiu-lhe regressar ______
d)____ raparigas e rapazes, cuja idade sabia [estar] ______
e)____ à ofensa. No foro,
Ela ______
foi-lhe erigida uma estátua equestre.

6. Refira, com base no texto, dois fatores que favoreceram a fuga de Clélia.
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GRUPO II
Leia o texto sobre as profecias feitas por Júpiter relativamente a Eneias.

«Parce metu, Cytherea, manent immota tuorum
fata tibi; cernes urbem et promissa Lauini
moenia sublimemque feres ad sidera caeli
magnanimum Aenean1 [...]»
Vergílio, Aeneidos Liber I, I, vv. 257–260, Paris,
Société d’Édition «Les Belles Lettres», 1934, p. 15.

Nota
1 Aenean

‒ acusativo de Aeneas, -ae.

1. Transcreva o nome do interlocutor de Júpiter.

2. Selecione a afirmação adequada ao sentido global do texto.
Na folha de respostas, escreva o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.
(A) Júpiter alterou o destino de Eneias.
(B) O destino é contrário à decisão de Júpiter.
(C) O destino será favorável a Eneias.
(D) Júpiter irá prejudicar Eneias.

3. Traduza o texto desde cernes (verso 2), inclusive, até ao final.

4. Escreva as formas verbais cernes (verso 2) e feres (verso 3) no pretérito perfeito do conjuntivo, mantendo
a pessoa, o número e a voz.

5. Escreva os adjetivos sublimemque (verso 3) e magnanimum (verso 4) no ablativo do singular.
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6. Escreva em latim:
A cidade que Eneias construiu tinha muralhas.

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. Parce (verso 1)
(A) parque
(B) parecença
(C) parente
(D) parcimónia

7.2. feres (verso 3)
(A) fértil
(B) ferida
(C) ferimento
(D) feroz

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

9. Explicite o significado da palavra magnanimum (verso 4), identificando os seus dois étimos.
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GRUPO III
1. Escreva um texto em que refira quatro episódios das Guerras Púnicas.

2. Observe a figura.

O Rapto das Sabinas, Nicolas Poussin
(http://www.metmuseum.org/art/collection/search/437229,
consultado em novembro de 2017)

Apresente a narrativa do rapto das Sabinas, ilustrado na figura.

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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