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COTAÇÕES

II ............................................................................................................................................ 40 pontos

1.

1.1. .............................................. (3 + 3) ................................................. 6 pontos

1.2. .............................................. (3 + 3) ................................................. 6 pontos

1.3. .............................................. (3 + 3) ................................................. 6 pontos

2.

2.1. ............................................................................................................. 4 pontos

2.2. ............................................................................................................. 3 pontos

3.

3.1. ............................................................................................................. 5 pontos

3.2. ............................................................................................................. 5 pontos

3.3. ............................................................................................................. 5 pontos

III ............................................................................................................................................................ 80 pontos

III ........................................................................................................................................................... 20 pontos

1. ..................................................................................................................... 10 pontos

2. ..................................................................................................................... 10 pontos

IV ........................................................................................................................................... 30 pontos

VI ............................................................................................................................................ 30 pontos

Total ................................................................................. 200 pontos



A.   Critérios de classificação

II ............................................................................................................................................ 40 pontos

1.
1.1. Indicação do caso ........................................................................... 3 pontos

Identificação da função sintáctica ................................................... 3 pontos

6 pontos

1.2. Indicação do caso ........................................................................... 3 pontos

Identificação da função sintáctica ................................................... 3 pontos

6 pontos

1.3. Indicação do caso ........................................................................... 3 pontos

Identificação da função sintáctica ................................................... 3 pontos

6 pontos

2.

2.1. Classificação da oração .................................................................. 4 pontos

2.2. Indicação do sujeito  ........................................................................ 3 pontos

7 pontos

3.

3.1. Identificação completa da forma verbal .......................................... 5 pontos

3.2. Identificação completa da forma verbal .......................................... 5 pontos

3.3. Identificação completa da forma verbal .......................................... 5 pontos

15 pontos

III ........................................................................................................................................... 80 pontos

• In maximis... Tulliae nostrae ....................................................................... 9 pontos
• de qua nihil est ........................................................................................... 4 pontos
• quod ad te plura scribam ............................................................................. 7 pontos
• tibi enim... scio ............................................................................................. 9 pontos
• Quod me... accedere ................................................................................... 7 pontos
• uideo ita faciendum ..................................................................................... 6 pontos
• et iam antea fecissem .................................................................................. 5 pontos
• sed me multa impedierunt ........................................................................... 4 pontos
• quae... expedita sunt ................................................................................... 5 pontos
• Sed a Pomponio expecto litteras ................................................................ 6 pontos
• quas... uelim ............................................................................................... 12 pontos
• Da operam ut ualeas ................................................................................... 6 pontos

Observações: 

1.  Aos 80 (oitenta) pontos atribuídos à tradução, que se deseja fiel ao sentido e em português correcto, não
podem descontar-se mais de 16 (dezasseis) pontos pela totalidade das incorrecções de expressão.

2.  As incorrecções estão sujeitas à seguinte desvalorização:
• por cada erro de sintaxe ou de impropriedade lexical – 2 pontos;
• por cada erro de ortografia ou de pontuação – 1 ponto; 
• por cada 4 erros de acentuação e/ou de utilização indevida de maiúsculas e de minúsculas – 1 ponto.
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IIII ......................................................................................................................................... 20 pontos

1. Escrita de duas palavras............................... (2 + 2) ............................... 4 pontos
Explicitação do sentido ................................. (3 + 3) ............................... 6 pontos

10 pontos

2. Escrita de duas palavras............................... (2 + 2) ............................... 4 pontos
Explicitação do sentido ................................. (3 + 3) ............................... 6 pontos

10 pontos

Observação:

Não será classificada uma palavra erradamente indicada ou só diferente da primeira por flexão nominal ou verbal;
em tais casos, também não será classificada a explicitação do sentido.

IVI ......................................................................................................................................... 30 pontos

Na carta [...] Cícero manifesta (...) da filha  ................................................... 10 pontos
que escreve a Terência  ................................................................................. 8 pontos
e confessa  ..................................................................................................... 3 pontos
que gostava de estar perto da família  .......................................................... 9 pontos

VI ........................................................................................................................................... 30 pontos

•  Importância da Família na educação  ............................................................. 8 pontos

•  Relação entre o Estado e a Família  ............................................................... 7 pontos

•  A Religião na Família e no Estado  ................................................................. 10 pontos

•  Organização lógica e clareza do discurso  ..................................................... 5 pontos

V.S.F.F.
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B.   Resolução da prova

I

Análise morfossintáctica

1.

1.1. ualetudo: nominativo (singular); sujeito de excruciat. 
1.2. me: acusativo (singular); complemento directo de impedierunt.
1.3. (a) Pomponio: ablativo (singular); complemento circunstancial de origem (proveniência).

2. 

2.1. Oração subordinada (adjectiva) relativa.

2.2. Sujeito: quae.  

3.

3.1. uultis: presente  do indicativo, 2.ª pessoa do plural; verbo uolo, uis, uelle, uolui. 
3.2. fecissem: pretérito mais-que-perfeito do conjuntivo, 1.ª pessoa do singular; verbo facio, -is,

-ere, feci, factum.

3.3. cures: presente do conjuntivo, 2.ª pessoa do singular; verbo curo, -as, -are, -aui, -atum.

II

Tradução

No meio dos meus maiores sofrimentos, atormenta-me o estado de saúde da nossa Túlia, acerca
da qual nada mais há que te escreva (diga); de facto, sei que também para ti é motivo de grande
preocupação. Quanto a quererdes que eu me aproxime (vá para junto) de vós, vejo que devo fazer
assim e já (antes) o teria feito, mas muitos obstáculos, que nem mesmo agora (ainda não) estão
ultrapassados, me impediram. No entanto, espero uma carta de Pompónio. Gostaria que tratasses de
ma enviar (ma fizesses chegar) o mais depressa possível.  Olha pela (cuida da) tua saúde.

A resolução que se segue destina-se a uma maior uniformidade na classificação das provas.
No grupo I (morfossintaxe), indicam-se o caso e a função sintáctica dos vocábulos, classifica-
-se a oração, cujo sujeito se indica, e identificam-se as formas verbais; nos grupos II e IV,
apresentam-se, respectivamente, uma tradução e uma versão, que têm carácter didáctico; as
palavras mencionadas no grupo III apenas servem de exemplo; a resposta ao grupo V (cultura)
contém, sob a forma de tópicos, as generalidades mais relevantes, de acordo com as
exigências do programa. Em toda a prova, qualquer outra resposta correcta, não referida na
chave, deve ser classificada.
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III

Etimologia

1.  De magnus, -a, um: grande, vasto, elevado. 
Magnitude: qualidade do que é magno ou grande; grandeza, importância.
Magnífico: muito bom, grandioso, excelente.

2. De ualeo, -es, -ere, ualui: ser forte, ser vigoroso, poder, ter saúde, ter força, ter valor.
Valente: que possui valentia, corajoso, intrépido; forte, robusto.
Invalidez: qualidade ou estado de inválido (que não pode trabalhar), diminuição da capacidade de

trabalho.

IV

Versão

In litteris quas ad Terentiam scribit, Cicero curam de filiae (suae) ualetudine ostendit et confitetur se
prope familiares (prope familiam) esse uelle.

V

Cultura

O examinando deverá mencionar os seguintes aspectos:

• Importância da Família na educação
–  responsabilidade da Família na educação dos filhos
–  transmissão de tradições (mos maiorum) e de valores morais

• Relação entre o Estado e a Família             
–  a ciuitas com origem na organização familiar e gentílica

• A Religião na Família e no Estado
–  o culto familiar – o paterfamilias, ministro do culto
–  a religião oficial – os deuses da cidade; a importância das celebrações religiosas na vida

pública.
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