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11.º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho)

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame final nacional do ensino secundário
da disciplina de Latim A, a realizar em 2018, nomeadamente:
•• Objeto de avaliação
•• Caracterização da prova
•• Material
•• Duração
Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em simultâneo com
as instruções de realização.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência os Programas de Latim A do 10.º e do 11.º anos e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.
De acordo com os programas, a língua deve ser entendida como veículo de cultura. Como tal, o estudo
da língua latina e o da civilização e cultura clássicas constituem os domínios centrais da organização
do objeto de avaliação.
O domínio linguístico envolve os conteúdos relativos ao funcionamento da língua especificados nos
Programas de Latim A, sob o título: II. Funcionamento da língua (sintaxe e morfologia; léxico). Este
domínio abrange:
–– a leitura e a compreensão de textos em língua latina, nas suas dimensões linguística e cultural;
–– a expressão em língua portuguesa da mensagem de textos latinos, atendendo às especificidades
de cada um dos códigos linguísticos, latino e português, e às respetivas realidades culturais;
–– o conhecimento e a aplicação das categorias morfológicas e das estruturas sintáticas fundamentais
da língua latina;
–– o conhecimento de relações etimológicas, de campos lexicais e semânticos;
–– a compreensão do léxico português à luz da etimologia.
O domínio civilizacional e cultural envolve os conteúdos relativos à civilização e à cultura especificados
nos Programas de Latim A, sob o título: I. Civilização e Cultura. Este domínio abrange:
–– a expressão em língua portuguesa, com clareza e rigor, de conhecimentos e reflexões sobre
temas da civilização e da cultura romanas;
–– a relacionação de aspetos relevantes da cultura portuguesa com aspetos da cultura clássica.
A tradução tem por objetivo avaliar a compreensão de textos latinos e das suas estruturas
morfossintáticas — e não a exposição de conhecimentos de natureza literária sobre os autores ou
sobre as suas obras. Os textos a incluir na prova podem ser de autores propostos nos programas ou
neles não mencionados.
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Caracterização da prova
Os itens podem ter como suporte textos ou imagens.
A prova é cotada para 200 pontos.
A distribuição da cotação pelos domínios dos programas apresenta-se no quadro seguinte.
Distribuição da cotação
Domínios

Cotação
(em pontos)

• Autores e Textos
- Leitura, compreensão e análise de textos
- Tradução de latim para português

60-80

• Gramática
- Sintaxe e morfologia
- Léxico e etimologia
- Versão de um texto de português para latim

70-90

• Civilização e Cultura
- Aspetos fundamentais da civilização e cultura romanas
- Relação de aspetos relevantes da cultura portuguesa com
aspetos da cultura clássica

20-40

Os itens relativos aos domínios Autores e Textos e Gramática têm como suportes textos de autores
latinos e podem ser de seleção ou de construção.
A tradução de latim para português é objeto de avaliação através de itens de construção (por exemplo,
tradução integral ou completamento de segmentos textuais).
O domínio Civilização e Cultura é avaliado através de itens de construção (por exemplo, resposta
restrita) que podem implicar a mobilização de mais do que um dos temas constantes nos programas.

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
É permitida a consulta de dicionários de Latim-Português e de Português-Latim, assim como de
dicionários bilingues estrangeiros.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 120 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.
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