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No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Não é permitido o uso de corretor. Em caso de engano, deve riscar de forma inequívoca aquilo 
que pretende que não seja classificado.

Pode utilizar dicionários de Latim-Português e de Português-Latim ou dicionários bilingues 
estrangeiros.

Escreva de forma legível a numeração dos grupos e/ou dos itens, bem como as respetivas 
respostas. As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 
classificadas com zero pontos.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um 
mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

Para responder aos itens de associação/correspondência, escreva, na folha de respostas,
•  o número do item;
•   a letra que identifica cada elemento da coluna A e o número que identifica o único elemento 

da coluna B que lhe corresponde.

Para responder aos itens de escolha múltipla, escreva, na folha de respostas,
•  o número do item;
•  a letra que identifica a opção escolhida.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
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TEXTO

Leia o texto e responda aos itens que se seguem. Se necessitar, consulte as notas apresentadas.

Na obra De Senectute, Ápio é referido como um bom exemplo de paterfamilias.

1
2
3
4
5
6

Quattuor robustos filios, quinque filias, tantam domum, tantas1 clientelas  
Appius regebat et caecus et senex; intentum enim animum tamquam arcum 
habebat nec [...] succumbebat senectuti; tenebat non modo auctoritatem, sed 
etiam imperium in suos: metuebant2 serui, uerebantur2 liberi, carum omnes 
habebant2; uigebat in illa domo mos patrius3, disciplina.
Ita enim senectus honesta est, [...] si usque ad ultimum spiritum dominatur in suos.

Cícero, De Senectute, XI, 37-38, Madrid, Editorial Gredos, 1986 (texto com supressões)

NOTas:
1 tantas: tão numerosas.
2 Subentenda eum.
3 mos patrius: costumes dos antepassados.

GRUPO I

1. Identifique o caso e a função sintática de:

1.1. (Quattuor) robustos filios (linha 1);

1.2. omnes (linha 4);

1.3. (in) illa domo (linha 5);

1.4. honesta (linha 6).

2. Considere a forma verbal succumbebat (linha 3).

2.1. Indique a característica do tempo em que se encontra.

2.2. Transcreva o seu complemento.

3. Classifique, de modo completo, as formas verbais seguintes:

3.1. metuebant (linha 4);

3.2. dominatur (linha 6).
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GRUPO II

Traduza o texto.

GRUPO III

1. Associe a cada caso indicado na coluna a a expressão da coluna B que lhe corresponde.

COLUNa a COLUNa B

(a) dativo do singular

(b) nominativo do plural

(c) ablativo do plural

(1) mores patrii

(2) morem patrium

(3) more patrio

(4) mori patrio

(5) moribus patriis

2. Substitua o nome sublinhado em cada uma das expressões (2.1. e 2.2.) pela forma adequada do pronome 
hic, haec, hoc.

2.1. metuebant serui;

2.2. filias Appius regebat.

3. Selecione, de entre as hipóteses apresentadas, a estrutura passiva correspondente a Quattuor robustos 
filios, quinque filias (...) Appius regebat (linhas 1 e 2). 

 (a) A quattuor robustis filiis, quinque filiabus Appius regebatur.

 (B) Quattuor robusti filii, quinque filiae ab Appio reguntur.

 (C) Quattuor robusti filii, quinque filiae ab Appio regebantur.

 (D) A quattuor robustis filiis, quinque filiabus Appius regitur.

4. Escreva em latim:

Embora Ápio fosse velho, tinha um espírito vigilante. Os filhos, os escravos e as clientelas respeitavam-no.
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GRUPO IV

1. Identifique os dois étimos latinos presentes em cada um dos vocábulos portugueses seguintes:

1.1. quadrilátero;

1.2. omnisciente.

2. Escreva duas palavras portuguesas etimologicamente relacionadas com cada um dos vocábulos latinos 
seguintes:

2.1. senex (linha 2);

2.2. domo (linha 5).

3. Selecione, em cada um dos itens seguintes, o vocábulo que, pela sua etimologia, se relaciona com a 
palavra latina apresentada.

3.1. regebat (linha 2)

 (a) regenero

 (B) regalis

 (C) regero

 (D) regeneratio

3.2. carum (linha 4)

 (a) caritas

 (B) carmen

 (C) carina

 (D) careo
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GRUPO V

«O nascimento de um romano não é apenas um facto biológico. Os recém-nascidos só vêm ao 
mundo, ou melhor, só são recebidos em sociedade, em virtude de uma decisão do chefe de família 
[...].»

Philippe Ariès e George Duby (dir.), História da Vida Privada – I, Lisboa, Edições Afrontamento, 1989, p. 23

A partir da citação acima apresentada, desenvolva o tema «A organização familiar na sociedade romana», 
considerando os aspetos seguintes:

•  o papel do paterfamilias;

•  os rituais do nascimento.

FIM
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–––—––––––––––—–—–—–———  Página em branco ––––––––––—–—–—–————–-––
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COTAÇÕES

GRUPO I
1.

1.1.  .................................................................................................. 4 pontos
1.2.  .................................................................................................. 4 pontos
1.3.  .................................................................................................. 4 pontos
1.4.  .................................................................................................. 4 pontos

2.
2.1.  .................................................................................................. 3 pontos
2.2.  .................................................................................................. 3 pontos

3.
3.1.  .................................................................................................. 4 pontos
3.2.  .................................................................................................. 4 pontos

30 pontos

GRUPO II

................................................................................................................ 70 pontos

70 pontos

GRUPO III

1.  ........................................................................................................... 8 pontos

2.
2.1.  .................................................................................................. 2 pontos
2.2.  .................................................................................................. 2 pontos

3.  ........................................................................................................... 5 pontos

4.  ........................................................................................................... 18 pontos

35 pontos

GRUPO IV
1.

1.1.  .................................................................................................. 5 pontos
1.2.  .................................................................................................. 5 pontos

2.
2.1.  .................................................................................................. 5 pontos
2.2.  .................................................................................................. 5 pontos

3.
3.1.  .................................................................................................. 5 pontos
3.2.  .................................................................................................. 5 pontos

30 pontos

GRUPO V

................................................................................................................ 35 pontos

35 pontos

 TOTAL ......................................... 200 pontos


