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Exame Final Nacional de Latim A
Prova 732 | 1.ª Fase | Ensino Secundário | 2021
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 13 itens, devidamente identificados no enunciado, cujas respostas contribuem 
obrigatoriamente para a classificação final. Dos restantes 7 itens da prova, apenas contribuem para a 
classificação final os 5 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 a experiência vivida por Ulisses e pelos seus companheiros na gruta do ciclope Polifemo e 
a forma como fugiram.

5

Hic1 media fronte unum oculum habebat et carnem humanam epulabatur. Qui postquam 
pecus in speluncam redegerat, molem saxeam2 ingentem ad ianuam opponebat. Qui Vlixem 
cum sociis inclusit sociosque eius consumere coepit. Vlixes [...] uino […] eum inebriauit, 
seque Vtin3 uocari dixit. Itaque cum oculum eius trunco ardenti exureret, ille [...] ceteros 
Cyclopas conuocauit, eisque spelunca praeclusa dixit, Vtis me excaecat. Illi [...] eum [...] 
neglexerunt. At Vlixes socios suos ad pecora alligauit et ipse se ad arietem, et ita exierunt.

Higino, Fábulas, 125. 3-5 (Hygini Fabulae), H. I. Rose (ed.),  
Estugarda, Teubner, 1958. (Texto com supressões)

NotAS
1 Hic ‒ o Ciclope.
2 molem saxeam ‒ uma pedra.
3 Vtin (acusativo, singular) ‒ Ninguém.

1. Identifique o caso e a função sintática de:

1.1. unum oculum (linha 1);

1.2. (cum) sociis (linha 3).

2. O segmento postquam pecus in speluncam redegerat (linhas 1-2) é uma oração

 (A) coordenada adversativa.

 (B) subordinada temporal.

 (C) subordinada causal.

 (D) subordinada consecutiva.
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3. O sujeito da forma verbal inclusit (linha 3) é

 (A) Qui (linha 2).

 (B) Vlixem (linha 2).

 (C) socios(que) (linha 3).

 (D) eius (linha 3).

4. Traduza o texto, desde o início até dixit (linha 4).

5. Complete a tradução, desde Itaque (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. 

Assim, como [Ulisses] queimasse, com um tronco incandescente, ______a)____ dele, 

ele chamou os outros Ciclopes e, ______b)____ a gruta, disse-lhes: «É Ninguém que 

me ______c)____». Eles  ignoraram-no. Então, Ulisses amarrou ______d)____ a ovelhas e  

[amarrou-se] ele próprio ______e)____ e, deste modo, escaparam.

6. O episódio relatado permite caracterizar Ulisses como

 (A) cobarde.

 (B) astuto.

 (C) implacável.

 (D) ambicioso.
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GRUPO II

Leia o texto e responda aos itens que se seguem.

Júlio César foi sequestrado por piratas ao dirigir-se para a ilha de Rodes com o seu séquito.

Circa Pharmacussam insulam a praedonibus captus est mansitque apud eos non sine summa 
indignatione prope quadraginta dies cum uno medico et cubicularis1 duobus.

Suetónio, O Divino Júlio, 4.2 (C. Suetoni Tranquilli Opera, Vol. I: De Vita 
Caesarum Libri VIII), M. Ihm (ed.), Estugarda, Teubner, 1961. (Texto com supressões)

NotA
1 cubicularis  ‒ em vez de cubiculariis.

1. Transcreva a expressão que indica onde César foi sequestrado.

2. Caracterize o estado de espírito de Júlio César.

3. Reescreva a forma verbal captus est (linha 1) na voz ativa, mantendo a pessoa e o número, o tempo e o 
modo.

4. Selecione a opção que indica a declinação correta da expressão uno medico (linha 2) no caso genitivo.

 (A) unu medici.

 (B) unis medici.

 (C) unus medici.

 (D) unius medici.

5. Traduza o texto.
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6. Escreva em latim:

Quando Júlio César navegava para Rodes, os piratas capturaram-no subitamente.

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

7.1. praedonibus (linha 1) 

 (A) prado

 (B) predial

 (C) predador

 (D) predicado

7.2. captus (linha 1) 

 (A) capuz

 (B) capítulo

 (C) cativeiro

 (D) cataclismo

8. Das palavras seguintes, selecione aquela que não se relaciona etimologicamente com dies (linha 2).

 (A) diurno

 (B) diegese

 (C) hodierno

 (D) quotidiano

9. Escreva quatro palavras portuguesas pertencentes à família de insulam (linha 1).

10.  Transcreva do texto o vocábulo que se relaciona etimologicamente com o adjetivo remanescente.
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GRUPO III

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

1. Observe a figura.

in Ancient Rome. An Illustrated History, 
Marshall Cavendish, Nova Iorque, 2011, p. 7.

Reconte a lenda da fundação de Roma, referindo seis aspetos relevantes.

2. Leia o excerto seguinte.

«Em Roma, os jogos, ludi, desenrolavam-se em três espaços específicos, consoante os 
espetáculos que aí tinham lugar: o anfiteatro, o circo e o teatro.»

Maria Cristina de Castro Maia de Sousa Pimentel, «Os jogos na Roma Antiga», 
in Diana, Revista do Departamento de Linguística e Literaturas, 3-4, 

Universidade de Évora, 2002, p. 99.

Para cada um dos espaços acima referidos, apresente:
‒ um aspeto arquitetónico relevante;
‒ um exemplo dos espetáculos realizados em cada um deles.

FIM
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CotAÇÕES

As pontuações obtidas 
nas respostas a estes 13 
itens da prova contribuem 
obrigatoriamente para a 
classificação final.

Grupo

SubtotalI I I I II II II II II II II III III

1.1. 1.2. 4. 5. 1. 2. 3. 5. 6. 9. 10. 1. 2.

Cotação (em pontos) 10 10 20 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 150

Destes 7 itens, contribuem 
para a classificação final 
da prova os 5 itens cujas 
respostas obtenham melhor 
pontuação.

Grupo

SubtotalI I I II II II II

2. 3. 6. 4. 7.1. 7.2. 8.

Cotação (em pontos) 10 10 10 10 10 10 10 50

totAL 200
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