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11.º Ano de Escolaridade

O presente documento divulga informação relativa à prova de exame final nacional do ensino secundário
da disciplina de Latim A, a realizar em 2020, 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 documentos curriculares em vigor para os 10.º e 11.º anos (Programas de
Latim A, Metas Curriculares de Latim A do Ensino Secundário e Aprendizagens Essenciais) e permite
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre
todos os domínios e competências, nomeadamente:
–– 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, português e latino, e às respetivas realidades culturais;
–– o conhecimento e a aplicação das categorias morfológicas e das estruturas sintáticas fundamentais
da língua latina;
–– a versão de frase(s) de português para latim;
–– o conhecimento de relações etimológicas, de campos lexicais e de campos semânticos;
–– a compreensão do léxico português à luz da etimologia;
–– a herança cultural da Antiguidade Clássica;
–– aspetos fundamentais da civilização e da cultura romanas;
–– a relacionação de aspetos da cultura portuguesa com elementos 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
A prova inclui itens de seleção (por exemplo, escolha múltipla) e itens de construção (por exemplo,
resposta restrita).
Os itens podem ter como suporte textos ou imagens.
A avaliação do domínio Civilização e Cultura considera também a expressão em língua portuguesa, e
as respostas podem requerer a mobilização articulada de mais do que um dos temas dos documentos
curriculares.
A tradução de latim para português é objeto de avaliação através de itens de construção (por exemplo,
tradução integral ou completamento de segmentos textuais).
A prova é cotada para 200 pontos.

Material
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
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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