Exame Final Nacional de Latim A
Prova 732 | 2.ª Fase | Ensino Secundário | 2021
11.º Ano de Escolaridade
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho
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7 Páginas

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.

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 e responda aos itens que se seguem.
Durante um banquete, todos escutam os relatos de Eneias sobre a guerra de Troia.

Conticuere1 omnes intentique ora2 tenebant;
inde toro3 pater Aeneas sic orsus4 ab alto:
Infandum, regina, iubes renouare dolorem,
Troianas ut opes et lamentabile regnum
5 eruerint Danai, quaeque ipse miserrima uidi
et quorum pars magna fui. […]
[…] Et iam nox umida caelo
praecipitat suadentque cadentia sidera somnos.
Vergílio, Eneida, II, vv.1-6; 8-9 (Virgil. Eclogues, Georgics, Aeneid), H. R. Faircloough (ed.),
Cambridge Massachussetts, Harvard University Press, 1993. (Texto com supressões)

NotaS
1 Conticuere

= conticuerunt
‒ olhares.
3 toro… ab alto = ab alto… toro
4 orsus = orsus… est
2 ora

1. Identifique o caso e a função sintática de:
1.1. omnes (verso 1);
1.2. toro... (ab) alto (verso 2).

2. Transcreva o nome que é qualificado por Infandum (verso 3).

3. No ablativo do plural, a expressão «quaeque… miserrima» (verso 5) assume a forma
(A) quoque… miserrimo.
(B) quidque… miserrimum.
(C) quibusque… miserrimis.
(D) quorumque… miserrimorum.

Prova 732/2.ª F. • Página 2/ 7

4. Traduza o texto, desde o início até Danai (verso 5).

5. Complete a tradução, desde quaeque (verso 5) 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)____ que ______
b)____ vi / e ______
c)____ fui uma parte importante. […] /
[…] e as coisas ______
e)____ ao
d)____ que se vão pondo ______
[...] E já a noite húmida do céu / se precipita, e ______
sono.

6. O destinatário, textualmente expresso, das palavras de Eneias é
(A) a rainha.
(B) os deuses.
(C) os Gregos.
(D) o pai de Eneias.
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GRUPO II
Leia o texto e responda aos itens que se seguem.
Numa Pompílio, sucessor de Rómulo, revela grande interesse pelas questões religiosas.

Idemque Pompilius et auspiciis maioribus inuentis ad pristinum numerum duo1 augures addidit
[...] adiunxitque praeterea flamines Salios uirginesque Vestales, omnisque partis religionis2 statuit
sanctissime.
Cícero, Da República, II, 14.26 (De Republica), K. Ziegler (ed.),
Leipzig, Teubner, 1969. (Texto com supressões)

NotaS
1 duo

‒ o numeral está associado ao vocábulo augures.
partis religionis ‒ e todas as outras instituições religiosas.

2 omnisque

1. Identifique, em língua portuguesa, os quatro colégios sacerdotais referidos no texto.

2. Traduza o texto.

3. Transcreva o vocábulo que remete para a forma como Numa Pompílio tratou as questões religiosas.

4. Selecione a construção sintática equivalente à expressão auspiciis maioribus inuentis (linha 1).
(A) quod auspicia maiora inuenirent.
(B) cum auspicia maiora inuenta essent.
(C) ut auspicia maiora inuenirent.
(D) ne auspicia maiora inueniant.

5. Selecione a estrutura passiva correspondente a Pompilius [...] augures addidit (linha 1).
(A) A Pompilio augures additi erant.
(B) Pompilius ab auguris additus est.
(C) Augures et Pompilius additi erunt.
(D) Augures a Pompilio additi sunt.
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6. Escreva em latim:
Cícero diz-nos que Pompílio, segundo rei de Roma, aumentou o número de áugures.

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

7.1. auspiciis (linha 1)
(A) espiral
(B) hóspede
(C) hospício
(D) espectador
7.2. augures (linha 1)
(A) áureo
(B) algures
(C) incauto
(D) inaugural

8. Das palavras seguintes, selecione aquela que não se relaciona etimologicamente com partis (linha 2).
(A) parcial
(B) parcela
(C) parental
(D) compartimento

9. Escreva quatro palavras portuguesas pertencentes à família de statuit (linha 2).

10. Explicite o significado da palavra sonífero, identificando os seus dois étimos latinos.
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GRUPO III
Responda aos itens seguintes, utilizando um discurso correto e bem estruturado.

1. Observe a figura.

O Juramento dos Horácios (1784), de Jacques-Louis David
(http://pt.wahooart.com/Art.nsf/Art_PT?Open&Query=Juramento%20dos%20)
(consultado em outubro de 2020)

Apresente a narrativa da história de Roma protagonizada pelos Horácios e pelos Curiácios, ilustrada na
figura, referindo seis aspetos relevantes.

2. Apresente três manifestações do otium nas cidades, referindo, para cada uma delas, um exemplo distinto
das atividades que lhes estão associadas.

FIM
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COTAÇÕES

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

I

I

I

I

I

II

II

II

II

II

II

III

III

1.1.

1.2.

2.

4.

5.

1.

2.

3.

6.

9.

10.

1.

2

Cotação (em pontos)

10

10

10

20

10

10

20

10

10

10

10

10

10

Destes 7 itens, contribuem
para a classificação final
da prova os 5 itens cujas
respostas obtenham melhor
pontuação.
Cotação (em pontos)
TOTAL

Grupo
Subtotal

150

Grupo
I

I

II

II

II

II

II

3.

6.

4.

5.

7.1.

7.2.

8.

10

10

10

10

10

10

10

Subtotal

50
200
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