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Conteúdos Objetivos Estrutura da Prova Cotações Critérios de correção 
Civilização e Cultura: 

 Texto de autor do programa/ texto 
enquadrado no tema do programa  

Funcionamento da Língua:  

 Sintaxe e Morfologia:  

- Os constituintes fundamentais da 
frase  

- Os casos e as funções sintáticas  

- Relações de concordância  

- As classes de palavras 

 

 

Tradução de texto  

 Texto do Grupo I 

 

 

 

 

 Compreende o texto em 
língua latina nas suas 
dimensões linguística e 
cultural;  

 Identifica os constituintes 
fundamentais da frase;  

 Identifica os casos latinos e 
as suas funções sintáticas;  

 Conhece o sistema verbal;  

 Distingue os diversos valores 
dos modos indicativo e 
conjuntivo;  

 Identifica as diferentes 
classes de palavras. 

 

 

 Compreende globalmente o 
sentido do texto;  

 Compreende as estruturas 
gramaticais latinas;  

 Organiza o texto 
respeitando o código 
linguístico português. 

 

Grupo I 

Itens de resposta fechada 
Três grupos de questões de 

resposta curta 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo II 

Itens de resposta aberta 
1 item de tradução 

1 item de completamento de 
tradução 

 

 

 

35 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 pontos 

 

 

 

 

 

 

1. Classificações em números inteiros  

As classificações a atribuir às respostas dos 
examinandos são obrigatoriamente expressas em 
números inteiros.  

2. Itens de resposta fechada (Grupos I e III)  

• Deverão ser atribuídos 0 (zero) pontos tanto a 
respostas ilegíveis como a respostas com registo 
de mais opções do que as pedidas. • Deverá 
haver penalização de 1 (ponto) em respostas em 
que a flexão das palavras não inviabilize a 
compreensão da resposta.  

3. Item de resposta aberta – Tradução (Grupo II) 
• Deverão ser atribuídos 0 (zero) pontos à 
tradução de vocábulos isolados e 
descontextualizados;  

• Deverão aceitar-se todas as variantes que, 
transmitindo com fidelidade o conteúdo do 
texto, se integrem na estrutura da língua 
portuguesa;  

• A cotação correspondente ao domínio da 
correção linguística deve ser proporcional à 
quantidade de texto traduzido.  

• A penalização das incorreções deverá obedecer 
à informação que surge no ponto 7. 

 

 



Funcionamento da Língua  

 Sistema verbal  

 Estruturas morfológicas e sintáticas  

Versão para latim  

 Tema próximo do texto latino do 
Grupo I  

 Constituintes fundamentais da frase 

 

Léxico 

 Relações de etimologia  

 Família de palavras 

 

 

Civilização e Cultura (Temas): 

 Módulo 1 - A presença clássica na 
atualidade. 

 Módulo 2 - Da Roma do Palatino ao 
domínio da Itália; 

 Módulo 3 - Religião e vida em família. 

 

 Conhece a flexão verbal;  

 Identifica estruturas 
morfológicas e sintáticas;  

 Transforma estruturas 
sintáticas nos seus 
equivalentes frásicos;  

 Verte para latim uma frase 
em português, aplicando as 
estruturas gramaticais da 
língua latina. 

 

 Relaciona vocábulos latinos 
com vocábulos portugueses; 

 Constrói famílias de palavras 
portuguesas provenientes 
de um étimo latino. 

 

 

 Seleciona informação 
adequada ao tema;  

 Produz um texto com 
clareza e rigor;  

 Evidencia conhecimento dos 
aspetos essenciais da 
Cultura e Civilização 
Romanas. 

Grupo III  
Itens de resposta aberta 

1 item de retroversão 

1 item de transformação de 
voz ativa e voz passiva  

 
Grupo IV  

Itens de resposta fechada  

2 itens de etimologia 

 
 

Grupo V  
Item de resposta aberta  

Duas questões de resposta 
longa orientadas por dois ou 

três tópicos. 

 

35 pontos 

 

 

 

 

 

20 pontos 

 

 

 

40 pontos 

4. Item de resposta aberta – Versão para latim 
(Grupo III) 

• Deverão aceitar-se todas as variantes que, 
transmitindo com fidelidade o conteúdo do 
texto, se integrem na estrutura da língua latina.  

5. Itens de resposta aberta de composição curta 
Grupo IV) 

• Deverão aceitar-se todas as palavras que 
partilhem o étimo do vocábulo latino 
apresentado, desde que não difiram entre si 
apenas pela flexão.  

6. Itens de resposta aberta de composição 
extensa (Grupo V)  

• A cotação correspondente ao domínio da 
correção linguística deve ser proporcional às 
respostas nos domínios requeridos para o 
conteúdo.  

• A penalização das incorreções deverá obedecer 
à informação que surge no ponto 7. 

7. Fatores de desvalorização, no domínio da 
correção linguística  

• Por cada erro de sintaxe ou de impropriedade 
lexical, são descontados dois (2) pontos.  

• Por cada erro inequívoco de pontuação ou por 
cada erro de ortografia é descontado um (1) 
ponto.  

• Por cada quatro erros de acentuação e/ou de 
utilização indevida de maiúsculas ou minúsculas 
será descontado um ponto.  

Obs.: Os descontos por aplicação dos fatores de 
desvalorização, no domínio da correção 
linguística, são efetuados até ao limite das 
pontuações indicadas para este critério. 

 


