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1. Introdución 
A materia: liñas xerais 

A materia de Latín II é unha das materias propias da modalidade que se poden escoller no 
currículo do 2º curso do bacharelato de Humanidades, xa que o coñecemento do latín co-
mo lingua raíz das nosas linguas romances, galego e castelán, nos axuda a coñecer mellor 
o seu léxico, a súa sintaxe, a súa ortografía. Complementa todos os coñecementos adquiri-
dos no curso anterior na materia Latín I, e centra o seu estudo na práctica da tradución, pa-
ráfrase e análise dos textos orixinais ou adaptados dos autores latinos máis salientables, así 
como na historia da literatura latina. 

Os romanos transmitíronnos a través da súa literatura todo o seu universo mental e es-
piritual, e o mellor xeito de achegármonos a el é a través da lectura dos textos na súa ver-
sión orixinal. Por iso a gramática latina que se estuda neste curso está enfocada cara a un 
repaso en profundidade de todos os contidos gramaticais abordados no 1º curso de bacha-
relato, para desenvolver logo todo o apartado dedicado á sintaxe, en especial á da oración 
complexa. O traballo continuado de tradución e paráfrase destes textos latinos enriquecerá 
o noso vocabulario culto e permitirá comprender mellor a orixe e sentido do noso acervo 
léxico, tanto galego coma castelán. 

Coñecérmonos a historia literaria latina supón coñecer o alicerces de toda a literatura 
posterior de Occidente, posto que os romanos tomaron como base a literatura herdada dos 
gregos e a asimilaron como propia achegándolle todas aquelas influencias autóctonas que 
chegaron dos diversos puntos do seu vasto imperio. Algúns das súas mellores plumas pro-
ceden mesmo da Hispania romana, coma Séneca, Lucano ou Marcial. 

Polo tanto, neste curso de 2º de bacharelato de Latín II exercitarémonos en: 

� Coñecer e utilizar os fundamentos morfosintácticos e léxicos básicos da lingua latina, 
iniciándonos na interpretación e tradución de textos de complexidade progresiva. 

� Recoñecer a relación existente entre o vocabulario latino e o galego, reflexionando so-
bre os elementos que conforman as linguas e relacionando a flexión nominal, pronomi-
nal e verbal latina coas linguas romances que coñezamos. 

� Analizar textos diversos, xa traducidos e orixinais, mediante lectura comprensiva, dis-
tinguindo as súas características esenciais e o xénero literario ao que pertencen. 

� Identificar e valorar as principais contribucións do mundo clásico e das súas linguas 
como instrumentos transmisores de cultura, de valores, de diferentes correntes de pen-
samento e de actitudes éticas e estéticas, que conformaron dende a Antigüidade o ámbi-
to cultural europeo. 

Libro de texto 

O libro de texto elixido é Latín II da editorial Edebé, editado en Barcelona no ano 2009. 
Autores: Javier Yáñez Such. 
ISBN: 978-84-236-9375-7 
Esta materia precisa o manexo imprescindible dun dicionario. O máis recomendable é o 

Diccionario latino-español español-latino da editorial VOX. 
Autores: varios autores, prólogo de Vicente García de Diego. 
ISBN: 978-7153-596-2 
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Distribución temporal das unidades 

O noso libro de texto distribúe a materia en quince unidades denominadas e numeradas ao 
xeito latino. As dúas primeiras avaliacións do 2º curso de bacharelato, á súa vez, compon-
se aproximadamente de cinco períodos quincenais, mentres que a 3ª avaliación é conside-
rablemente máis curta, polo que contaremos soamente con dúas quincenas lectivas. 

Cada unha desas quincenas conta con dúas sesións lectivas presenciais obrigatorias, e 
unha sesión de titoría de orientación. 

Distribuiremos, pois, as unidades neses períodos quincenais do seguinte xeito: 

1ª quincena I Unitas 

2ª quincena II Unitas 

3ª quincena III Unitas 

4ª quincena 
IV Unitas 
V Unitas 

1º avaliación 

5ª quincena 
VI Unitas 
VII Unitas 

6ª quincena VIII Unitas 

7ª quincena IX Unitas 

8ª quincena X Unitas 

9ª quincena XI Unitas 

2º avaliación 

10ª quincena 
XII Unitas 
XIII Unitas 

11ª quincena XIV Unitas 
3º avaliación 

12ª quincena XV Unitas 

Metodoloxía de estudo 

A metodoloxía de estudo do latín neste segundo curso non difire da utilizada no curso an-
terior, salvo en que as bases morfolóxicas xa están estudadas e simplemente hai que repa-
salas para manexalas con soltura. Neste segundo curso o traballo céntrase na sintaxe e na 
comprensión e comentario dos textos. 

Cómpre ter en conta pois as seguintes recomendacións: 

� En canto á gramática latina, nunha primeira fase haberá que repasar a fondo os para-
digmas das declinacións e conxugacións verbais. Para este repaso e práctica da morfo-
loxía latina contamos coa batería de exercicios do libro de texto e con interesantes re-
cursos en internet (exercicios interactivos, hot potatoes) que facilitarán este labor. 

Tamén será preciso ir memorizando un vocabulario latino básico, para non ter que 
acudir constantemente á consulta do dicionario. Ao principio convirá reter na memoria 
as breves listas de palabras novas que cada unidade do libro resalta como primordiais. 

� A práctica da tradución e paráfrase de textos ha de ser constante e continuada ao longo 
do curso para conseguir acadar un nivel axeitado de competencia na interpretación dos 
textos latinos, sexan estes orixinais ou adaptados. 

� En canto aos contidos relacionados coa civilización, cultura e historia da literatura ro-
manas, os métodos de estudo compártense con materias de humanidades coma a Litera-
tura ou a Historia. A elaboración de esquemas, mapas conceptuais e resumos dos distin-
tos apartados que desenvolve cada unidade permitirán sempre que dispoñamos dunha 
visión de conxunto do tema tratado. 
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Cabe pechar este apartado ofrecendo tres últimos consellos aplicables ao estudo de calque-
ra materia do bacharelato semipresencial: 

� Tanto no que ten que ver coa literatura latina como coa gramática, pero en especial nes-
te último caso, convén ter en conta que serán imprescindibles a asimilación progresiva 
dos contidos. 

� E en relación á recomendación anterior, esta asimilación progresiva será posible a base 
de constancia e de práctica continuada. 

� Esta materia, Latín II, desenvólvese nun bacharelato presencial ao longo de catro se-
sións lectivas semanais, ás que habería que sumarlle o tempo que, á parte das clases, o 
alumnado lle dedica ao estudo e realización de exercicios. Por iso é que, se partimos de 
que no bacharelato semipresencial contamos cunha sesión lectiva semanal e unha titoría 
de orientación quincenal, o alumnado deste bacharelato, para obter uns bos resultados 
en latín debería dedicarlle de entre dúas á catro horas semanais ao estudo e preparación 
da materia, sempre en función das capacidades persoais de cada un, e das circunstan-
cias persoais de dispoñibilidade horaria. 

Apartados do traballo en cada unha das unidades 

Cada unidade do libro ábrese cunha listaxe de obxectivos a alcanzar, que están intrinseca-
mente ligados aos criterios de avaliación que o docente da materia vai esixir ao seu alum-
nado. É dicir, o alumnado que domine aquelas tarefas que veñen enunciadas nos criterios 
de avaliación de cada unidade terá constancia de que superou positivamente o seu estudo. 

Na segunda páxina exponse un esquema dos contidos que aborda a unidade, e unha se-
rie breve de actividades destinadas a activar os coñecementos previos acerca dos meca-
nismos das nosas propias linguas para podelos aplicar logo á compresión da gramática la-
tina. 

Os contidos da unidade desenvólvense despois agrupados sempre en torno a tres gran-
des eixes: 

� Lingua latina, no que se traballan os conceptos relacionados coa morfosintaxe latina e 
coa tradución e composición de textos. Asemade algunha unidades incorporan un apar-
tado onde se ofrecen consellos para mellorar a práctica na consulta do dicionario.  

� Evolución da lingua, onde, por unha banda, atopamos contidos que explican a evolu-
ción da lingua latina para dar lugar ás linguas romances, e, por outra, ofrécesenos un 
estudo acerca do nacemento e evolución da lingua castelá ata a actualidade, por tratarse 
o libro dun texto editado en castelán. Neste 2º curso estes contidos amplían os vistos en 
1º de bacharelato, centrándose na derivación e composición, e nas locucións latinas. 

� Marco cultural, no que se presentan os diversos aspectos máis salientables dos vesti-
xios romanos da Hispania, do dereito romano e o seu legado actual, e na historia da li-
teratura latina, estudando os principais xéneros literarios e os seus representantes. 

A última parte da unidade péchase con tres apartados: 

� Curiosidades e actividades TIC, que aborda aspectos, anécdotas, frases, ou costumes 
da cultura e vida cotiá, e actividades fundamentadas no uso das novas tecnoloxías. 

� Avaliación, que constitúe unha batería de actividades que recapitulan todos os contidos 
abordados na unidade nesa mesma orde. Os primeiros exercicios rotulados con núme-
ros sobre cor verde oliva desenvolven competencias en gramática latina. Os rotulados 
con número sobre cor laranxa, os contidos de evolución da lingua. E os últimos, rotula-
dos con número sobre fondo marrón, os relacionados co apartado de cultura clásica. 



Páxina 7 de 82 

 

� Agora practica, que presenta unha serie de actividades que responden a modelos de 
probas de acceso á universidade, coa finalidade de adquirir soltura e eficacia na súa re-
solución. 
Cómpre avanzar xa aquí que os exercicios de autoavaliación que se propoñan dende es-

ta guía responderán sempre aos do apartado de avaliación, xunto con algúns dos textos e 
cuestións propostos no apartado de agora practica, en tanto que o resto de actividades da 
unidade desenvolveranse nas titorías lectivas e de orientación. 

As titorías lectivas e de orientación 

A materia de Latín II, como calquera outra do currículo do bacharelato semipresencial, 
conta con unha sesión semanal de asistencia obrigatoria, que recibe o nome de titoría lec-
tiva, xa que é aquela na que se abordan as explicacións teóricas da unidade que correspon-
da en cada momento do curso. 

Estas sesións semanais compleméntanse cunha titoría de orientación potestativa (de 
asistencia non obrigatoria) de periodicidade quincenal. Nela o alumnado pode resolver as 
dúbidas que lle puidesen xurdir no seu labor individual de estudo e preparación da materia 
e realización das actividades. 

Como pode apreciarse no terceiro apartado desta introdución, case todas as unidades 
correspóndense cunha quincena lectiva, de xeito que cada unidade ha de ser desenvolvida 
en dúas titorías lectivas e unha titoría de orientación. 

A estrutura das unidades do libro, que foi explicada no apartado anterior, facilita que o 
traballo poida distribuírse neses tempos do seguinte xeito: 

� Na primeira titoría lectiva abordarase a explicación da parte de lingua latina da unida-
de. A limitación do tempo obrigará a que o docente incida nas cuestións máis compli-
cadas e a incidir e resaltar os aspectos máis importantes, sen a posibilidade de deterse 
nunha explicación demorada. De restar tempo da sesión poderán ser abordados en clase 
parte das actividades que propón o libro xunto coas explicacións, de xeito que eses 
exercicios incidan na mellor compresión da explicación teórica, e na súa aplicación 
práctica. 

� Na segunda titoría lectiva explicaranse os restantes apartados da unidade (Evolución da 
lingua e Marco cultural). De novo, primarase a concisión por parte do docente, ofre-
cendo as indicacións precisas para que o alumnado poida completar por si mesmo o es-
tudo destas seccións da unidade. No tempo que reste da explicación, realizaranse os 
exercicios que propón o libro nestes apartados, ou mesmo, os do apartado de lingua que 
puidesen quedar sen resolver en titorías anteriores. 

� A titoría de orientación é o momento indicado para que o alumnado pregunte e solucio-
ne todas as dúbidas que lle puidesen ter xurdido no seu traballo individual de estudo. 
Isto non quere dicir, por suposto, que nas titorías lectivas non se poidan formular e 
cuestionar preguntas. Pero resaltemos que a esencia desta sesión de titoría de orienta-
ción é a de realizar as prácticas precisas para que o alumnado asimile o mellor e máis 
facilmente posible a información da unidade. 

Nesta titoría poderanse desenvolver actividades que quedaran sen resolver nas titorí-
as lectivas, sempre ao criterio do docente, ou ben corrixir actividades que o docente so-
licitase previamente ao alumnado como traballo individual fóra das aulas. 

Sería altamente recomendable que antes desta titoría de orientación, o alumnado ti-
vese realizado xa as actividades de autoavaliación propostas en cada unidade desta guía 
e resoltas nas solucións finais, de modo que poida consultar ao docente as dúbidas que 
lle xurdiran no proceso de realización e autocorreción destas actividades. 
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Lecturas recomendadas 

Ademais da información que achega o libro de texto pódense consultar entre outros os se-
guintes títulos: 

� Lingua latina: 
– O caderniño de morfoloxía anexo ao dicionario recomendado no segundo apartado 

desta introdución é moi útil para consultar as dúbidas puntuais que poidan xurdir en 
canto á morfosintaxe latina. 

– Guía para traducir latín, de Luis Inclán, editorial Octaedro, ISBN 84-8063-176-7; 
breve manual de práctica de tradución moi recomendable. 

– Resumen de gramática latina, de J. A. Enríquez e A. L´poez Fonseca, en Ediciones 
Clásicas, ISBN 978-84-788-2479-3. 

– Sintaxis latina, de Francisco Calero Calero, UNED, ISBN 978-84-362-4922-4. 
– Raíces clásicas del léxico científico, de Victoria Bescós, editorial Almadraba, ISBN 

978-84-830-8176-1. 

� Cultura e literatura latinas: neste apartado suxerimos un pequeno grupo de manuais: 
– Introducción a la literatura latina, de J. Gaillard, editorial Acento, ISBN 978-84-

4830-134-7. 
– Literatura latina, de J. Bayet, editorial Ariel, ISBN 978-84-3448-368-2. 
– Historia de la literatura romana, L. Bieler, editorial Gredos, ISBN 84-249-2809-1. 
– Os deuses do Olimpo (Mitoloxía clásica en Galiza nº 1) de Matilde de Cal & Jose 

Manuel Bértolo Ballesteros, na editorial Baía edicións, ISBN 978-84-96526-04-4. 
– As divindades menores (Mitoloxía clásica en Galiza nº 2) de Matilde de Cal & Jose 

Manuel Bértolo Ballesteros, na editorial Baía edicións, ISBN 978-84-96526-05-1. 
– Os heroes (Mitoloxía clásica en Galiza nº 3) de Matilde de Cal & Jose Manuel Bér-

tolo Ballesteros, na editorial Baía edicións, ISBN 978-84-96526-17-4. 
– Cuentos y leyendas del nacimiento de Roma, de François Sautereau, na editorial 

Anaya, ISBN 978-84-667-1321-4. 
– Héroes de Roma en la Antigüedad, de Jean-Pierre Andrevon, na editorial Anaya, 

ISBN 978-84-667-2709-9. 

Xunto con este material bibliográfico, tamén contamos na rede con multitude de recursos 
didácticos. Moitos deles aparecen apuntados no libro de texto no apartado de cada tema 
que leva o título de actividades TIC.  

Dende esta guía, destacamos as seguintes: 
– http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 
– http://www.culturaclasica.com/literatura/literatura.htm 
– http://extremaduraclasica.com/ 
– http://www.robertexto.com/archivo7/liter_latina.htm 
– http://iessapostol.juntaextremadura.net/latin/latine.htm 
– http://www.aulafacil.com/Latin/Lecciones/Temario.htm 
– http://www.aulafacil.com/Latin2/Lecciones/Temario.htm 
– http://perso.wanadoo.es/juagru/curso/curso.html# 
– http://www.dearqueologia.com/roma_articulos.htm 
– http://www.supercable.es/~jaimemorente/index.htm 
– http://www.tarraconensis.com/ 
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2. Unidade 1 

2.1 Criterios de avaliación 
Esta unidade aborda o repaso das declinacións e da oración simple polo que haberá que: 

� Recoñecer o caso de substantivos e adxectivos das cinco declinacións, e a súa función 
dentro da oración simple.  

� Traducir, completar e compoñer oracións simples. 

� Comprender a evolución das vogais e ditongos latinos en posición tónica e átona.  

� Consultar correctamente no dicionario substantivos e adxectivos latinos. 

� Coñecer o legado romano da Hispania, en especial a súa rede de calzadas e as princi-
pais construcións relacionadas con elas. 

2.2 Suxestións para o estudo 
Ao tratarse dunha unidade introdutoria a todo un segundo curso de lingua latina, é moi ne-
cesario que o repaso que se faga da morfoloxía nominal e da estrutura da oración simple 
sexa axeitado e en profundidade. 

Conviría repasar os conceptos básicos sobre os usos dos casos latinos, e o estudo global 
das cinco declinacións incidindo nas súas semellanzas e características comúns, tanto co-
mo nas peculiaridades de cada unha delas. 

Os apartados do tema relacionados coa evolución da lingua e a cultura clásica tamén 
foron abordados no curso anterior, polo que cumprirá repasalos a fondo. 

2.3 Actividades de autoavaliación 
Propomos como actividades de autoavaliación desta primeira unidade: 

� Todas as recollidas no apartado avaliación da páxina 23. 

� Todas as que aparecen na páxina 24 e 25 baixo o rótulo de agora practica. 

2.4 Actividades de titoría 
As actividades que acompañan as explicacións da unidade desenvolveranse nas titorías 
lectivas e de orientación, e son: 

� Antes de empezar: actividades 1, 2, 3 e 4 da páxina 7. 

� Lingua latina: actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 das páxinas 14 e 15, e actividade 
11 da páxina 17. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da páxina 19. 
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3. Unidade 2 

3.1 Criterios de avaliación 
As capacidades que se lle esixen ao alumnado ao rematar o estudo desta unidade son: 

� Conxugar e analizar as formas da voz activa do tema de presente e do tema de perfecto 
das catro conxugacións latinas nos tres modos: indicativo, subxuntivo e imperativo. 

� Recoñecer a relación de concordancia establecida entre as funcións do suxeito e do 
predicado. 

� Analizar e traducir oracións poñendo especial atención aos usos dos casos nominativo e 
vocativo. 

� Deducir a evolución etimolóxica dalgún sons consonánticos romances. 

� Coñecer os principais vestixios de arquitectura relacionada co ocio e co culto na Hispa-
nia romana. 

3.2 Suxestións para o estudo 
Nesta unidade continúase o repaso da morfoloxía latina, esta vez centrándose na conxuga-
ción activa das catro conxugacións. 

Por iso convén dedicar un tempo de estudo a establecer comparacións entre a conxuga-
ción activa dos verbos en galego que, coma o latín, carecen de tempos compostos, e semé-
llanse bastante en estrutura e conxugación, agás algunhas excepcións, como poden ser o 
tempo futuro de imperativo do que carece o galego. 

É altamente rendible practicar con atención a busca e consulta dos verbos no diciona-
rio, o que proporcionará ao alumnado unha maior rapidez á hora de abordar o labor de tra-
dución. 

A evolución do sistema consonántico latino e das construcións lúdica e de culto na civi-
lización romana xa foron estudadas o curso anterior, así que bastará con refrescar esa in-
formación cos novos engadidos que a amplían este curso. 

3.3 Actividades de autoavaliación 
As actividades de autoavaliación que poden realizarse nesta unidade son: 

� As nove actividades expostas na páxina 41 como propostas de avaliación. 

� As actividades A, B, C, D, E, F e G das páxinas 42 e 43 no apartado agora practica. 

3.4 Actividades de titoría 
Nas titorías lectivas e de orientación traballaranse as actividades que acompañan as expli-
cacións do tema: 

� Antes de empezar: actividades 1, 2 e 3 da páxina 27. 
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� Lingua latina: actividades 1, 2, 3 e 4 da páxina 31; actividades 5 e 6 da páxina 33; as 
quince oracións para analizar e traducir, e as sete para compoñer da páxina 35. 

� Evolución da lingua: actividade 1, 2 e 3 da páxina 37. 

4. Unidade 3 

4.1 Criterios de avaliación 
Na preparación e estudo desta unidade deberá enfocarse o traballo na consecución de: 

� Conxugar e analizar as formas da voz pasiva do tema de presente e do tema de perfecto 
das catro conxugacións latinas nos modos indicativo e subxuntivo. 

� Transformar oracións pasivas en activas e viceversa, recoñecendo as funcións e casos 
que interveñen nas estruturas sintácticas latinas. 

� Recoñecer e conxugar verbos depoñentes e semidepoñentes, e os verbos irregulares 
máis frecuentes. 

� Analizar e traducir oracións poñendo especial énfase nos distintos valores do caso abla-
tivo. 

� Coñecer os principais vestixios de arquitectura civil na Hispania romana. 

4.2 Suxestións para o estudo 
A terceira unidade conclúe o repaso da conxugación verbal expoñendo o xeito de se con-
xugar a voz pasiva, e os principais verbos irregulares. 

Cómpre, polo tanto, diferenciar ben o xeito de se conxugar o tema de presente median-
te desinencias propias da voz pasiva, e o tema de perfecto mediante o uso do verbo auxi-
liar sum, tendo especial coidado na tradución dos tempos. É fácil confundilos xa que as 
linguas romances utilizan soamente este segundo mecanismo mediante a perífrase 
sum+participio. 

Haberá que fixarse tamén na tradución dos verbos depoñentes e semidepoñentes, con 
forma externa pasiva, e significado activo. 

Os apartados dedicados á evolución das consoantes latinas e das construcións civís na 
Hispania complementan a información do tema anterior, polo que sería conveniente inte-
grar ambas nu mesmo esquema conceptual. 

4.3 Actividades de autoavaliación 
Como nas unidades anteriores, as actividades de autoavaliación aparecen recollidas en: 

� As dez actividades expostas na páxina 59 como propostas de avaliación. 

� As actividades A, B, C, D e E das páxinas 60 e 61 no apartado agora practica. 

4.4 Actividades de titoría 
As actividades que se reservan para as titorías lectivas e de orientación son: 
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� Antes de empezar: actividades 1 e 2 da páxina 45. 

� Lingua latina: actividades 1, 2 e 3 da páxina 47; actividades 1, 2, 3 e 4 da páxina 49. 

� Tradución e composición: as cinco primeiras oracións de cada un dos catro apartados 
das páxinas 52 e 53. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2, 3, 4 e 5 da páxina 55. 

5. Unidade 4 

5.1 Criterios de avaliación 
Unha vez estudada esta unidade, o alumnado estará capacitado para:  

� Clasificar as diferentes formas pronominais latinas: persoais, reflexivos, demostrativos, 
numerais, posesivos, relativos, interrogativos, indefinidos e de identidade, identificando 
o seu uso sintáctico coma determinantes ou coma pronomes. 

� Recoñecer os adverbios latinos máis frecuentes, así como os diferentes graos do adxec-
tivo, e a súa sintaxe. 

� Traducir ao castelán e galego, con axuda do dicionario, oracións nas que se incide nos 
diferentes valores do caso acusativo. 

� Formar palabras derivadas latinas mediante o uso de determinados sufixos. 

� Coñecer as características xerais e as etapas da evolución do Dereito romano. 

5.2 Suxestións para o estudo 
Nesta unidade repásase o sistema pronominal latino, os adverbios e o graos de adxectivo. 

Por iso será moi recomendable poñer especial atención en comprender os diferentes va-
lores semánticos e sintácticos dos distintos tipos de pronomes, que o libro xa explica agru-
pados en tres bloques con cadansúas características específicas. Resultaría moi útil reparar 
nas semellanzas que presentan os seus distintos paradigmas entre si, e respecto ás declina-
cións dos substantivos e adxectivos, coa finalidade de poder recoñecer facilmente esas 
formas pronominais que en ocasións non son fáciles de atopar no dicionario. 

Será imprescindible observar os diversos xeitos que o latín presenta na expresión dos 
graos do adxectivo, en especial na expresión sintáctica dos segundos termos de comparati-
vos e superlativos relativos, e na formación e declinación do comparativo sintético. 

E finalmente, apoiar o estudo do apartado de Dereito romano cun bo mapa conceptual 
que relacione todos os datos e a información fundamental que achega o tema.   

5.3 Actividades de autoavaliación 
Realizaranse como actividades de autoavaliación: 

� As dez actividades da sección avaliación da unidade, na páxina 79. 

� As actividades A, B, C e D da sección agora practica das páxinas 80 e 81. 
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5.4 Actividades de titoría 
Nas titorías exercitaremos os contidos da unidade realizando e corrixindo as actividades: 

� Antes de empezar: actividades 1, 2, 3 e 4 da páxina 63. 

� Lingua latina: actividades 1, 2 e 3 da páxina 65; actividades 4, 5 e 6 da páxina 67; ac-
tividades 7 e 8 da páxina 69, e actividades 9 e 10 da páxina 71. 

� Tradución e composición: as cinco oracións propostas para traducir na páxina 72, e as 
catro oracións para compoñer da páxina 73. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2, 3 e 4 da páxinas 75. 

6. Unidade 5 

6.1 Criterios de avaliación 
Ao finalizar a preparación desta unidade, as capacidades adquiridas polo alumnado serán:  

� Identificar as oracións compostas e diferenciar os seus diferentes tipos: coordinadas, 
subordinadas e xustapostas. 

� Analizar e traducir oracións coordinadas. 

� Recoñecer na análise sintáctica os diferentes valores dos casos xenitivo e dativo. 

� Aplicar sufixos latinos que derivan adxectivos a partir de substantivos. 

� Coñecer fórmulas e usos do Dereito romano e que subsisten hoxe en día no Dereito ac-
tual.  

6.2 Suxestións para o estudo 
Nesta unidade abórdase a teoría sobre a análise sintáctica da oración composta, de xeito 
que hai que asentar ben os conceptos fundamentais sobre os tres tipos de relación entre 
oracións simples. 

Para isto recoméndase elaborar un esquema que expoña claramente os diferentes tipos 
de relación sintáctica entre oracións simples e os distintos subtipos en función dos nexos 
que realicen a función conectiva entre elas. 

En canto aos valores dos casos de xenitivo e dativo, convén repasar os conceptos estu-
dados o curso pasado, ampliándoos con novas matizacións, e poñendo especial énfase na-
quelas estruturas sintácticas que non teñen correlato directo no galego, como pode ser, o 
uso do dativo posesivo. 

Respecto á sección do tema sobre Dereito romano, convén completar o mapa concep-
tual recomendado na unidade anterior, e memorizar os aforismos relacionados co Dereito 
romano, xa que son preguntas frecuentes nos exames de selectividade. 

6.3 Actividades de autoavaliación 
Propomos como actividades de autoavaliación desta quinta unidade: 

� O apartado de avaliación da páxina 89, exercicios do 1 ao 10. 
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� Os exercicios do apartado agora practica das páxinas 96 e 97, coas letras A, B, C e D. 

6.4 Actividades de titoría 
As actividades que se desenvolverán durante as titorías lectivas e de orientación son: 

� Antes de empezar: actividade 1 da páxina 83. 

� Lingua latina: actividades 1 e 2 da páxina 85; e actividades 3, 4, 5 e 6 da páxina 87. 

� Tradución e composición: as seis primeiras oracións do primeiro apartado de tradu-
ción na páxina 88, e as seis oracións do apartado de composición na páxina 89. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2, 3, 4 e 5 das páxinas 90 e 91. 

7. Unidade 6 

7.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade, xunto coa seguinte, abórdanse temas moi relacionados, polo que se estudan 
ambos na mesma quincena, na que haberá que saber: 

� Recoñecer as funcións propias do infinitivo con valor nominal, e o seu valor como infi-
nitivo histórico. 

� Determinar a función que cumpre unha proposición subordinada completiva como 
complemento directo. 

� Comprender as relacións temporais que se establecen entre o verbo da proposición 
principal e o verbo en infinitivo da proposición subordinada: anterioridade, simultanei-
dade e posterioridade. 

� Ampliar o vocabulario identificando sufixos e étimos de orixe grega. 

� Coñecer a periodización e as características xerais dos xéneros da literatura latina. 

7.2 Suxestións para o estudo 
Con este tema comézase o estudo das formas non persoais do verbo latino, abordando a 

explicación da morfosintaxe do infinitivo. 
A morfoloxía do infinitivo é máis ampla que a do noso infinitivo romance, xa que pode 

presentar ademais das formas activas e pasivas de presente, formas de perfecto, que son 
menos usadas en galego ou castelán, e formas de futuro que non existen como tales nas 
nosas linguas. 

Parte das construcións sintácticas de infinitivo teñen parangón nas nosas linguas ro-
mances, o infinitivo concertado, pero outras, como a de infinitivo non concertado, require 
unha especial dedicación xa que utiliza mecanismos bastante diferentes aos utilizados ata 
agora nos textos deste curso, como pode ser o do caso causativo funcionando como suxei-
to dun verbo en infinitivo. 

Mediante a elaboración dun esquema cronolóxico e co imprescindible apoio dun mapa 
conceptual será como resulte máis factible a asimilación da evolución da literatura latina 
nas súas diversas etapas, así como das características fundamentais de cada un dos xéneros 
literarios. 
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7.3 Actividades de autoavaliación 
As actividades de autoavaliación que poden realizarse nesta unidade son: 

� As expostas na páxina 113 como propostas de avaliación. 

� As sinaladas coas letras A, B, C, D, E e F das páxinas 114 e 115 no apartado agora 
practica. 

7.4 Actividades de titoría 
Nas titorías exercitaremos os contidos da unidade realizando e corrixindo as actividades: 

� Antes de empezar: actividades 1, 2 e 3 da páxina 99. 

� Lingua latina: actividades 1 e 2 da páxina 101; actividades 3, 4, 5, 6 e 7 das páxinas 
104 e 105. 

� Tradución e composición: as actividades propostas na páxina 107. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 das páxinas 108 e 109. 

8. Unidade 7 

8.1 Criterios de avaliación 
Nesta unidade o alumnado terá que alcanzar as seguintes metas no estudo: 

� Afianzar o recoñecemento das estruturas sintácticas construídas mediante o uso do ver-
bo en infinitivo. 

� Comprender o uso e equivalencia romance da construción persoal de infinitivo. 

� Traducir ao castelán e galego, con axuda do dicionario, textos de complexidade progre-
siva nos que aparezan todo tipo de construcións de infinitivo. 

� Formar palabras romances que conteñan sufixos e prefixos de orixe grega. 

� Coñecer as características principais e os representantes máis salientables da didáctica e 
da narrativa latinas. 

8.2 Suxestións para o estudo 
Nesta última quincena da primeira avaliación é preciso abordar conxuntamente as unida-
des sexta e sétima, que estudan as construcións de infinitivo. 

Neste segundo tema incídese no uso das proposicións de infinitivo con función de su-
xeito, aínda que xa se explicaron de pasada no tema anterior. Sobre todo interesa estudar 
pausadamente a estrutura da construción persoal de infinitivo, xa que non existe un parale-
lo sintáctico nas nosas linguas romances, aínda que si hai exemplos de construcións simi-
lares en linguas que o alumnado debe xa manexar coma o inglés. Haberá que se fixar en 
que tipos de verbos pode rexer este tipo de construción, e practicar a tradución e composi-
ción de cantas máis oracións que conteñan esta estrutura para acabar por comprendela co-
rrectamente. 

En canto ao tema de literatura latina, a información vai ser cada vez máis exhaustiva, 
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así que convirá ir elaborando fichas de estudo sobre as características de cada xénero e de 
cada autor. 

8.3 Actividades de autoavaliación 
As actividades de autoavaliación que se propoñen neste tema aparecen recollidas en: 

� Os dez exercicios do apartado de avaliación da páxina 129 

� Os exercicios do apartado agora practica da páxina 131, coas letras C, D, E e F. 

8.4 Actividades de titoría 
As actividades que se desenvolverán nas titorías lectivas e de orientación son: 

� Antes de empezar: actividades 1, 2, 3, 4 e 5 da páxina 117. 

� Lingua latina: actividades 1, 2, 3 e 4 da páxina 119. 

� Tradución e composición: as sete primeiras oracións de cada un dos dous apartados de 
tradución da páxina 120, e as seis oracións do apartado de composición da páxina 121. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 das páxinas 122 e 123. 

9. Unidade 8 

9.1 Criterios de avaliación 
Esta unidade abre a 2ª avaliación e nela haberá que: 

� Recoñecer as formas declinadas dos participios de presente, perfecto e futuro activos e 
pasivos.  

� Distinguir as construcións sintácticas de participio: concertado ou non concertado (par-
ticipio ou ablativo absoluto). 

� Analizar morfosintacticamente e traducir oracións e textos nos que aparezan primor-
dialmente construcións de participio concertado e absoluto. 

� Recoñecer os sufixos de orixe latina que forman parte e se utilizan en palabras roman-
ces actuais. 

� Coñecer as épocas, autores e obras representativas, así como as características esenciais 
do xénero da historia, ou historiografía; en especial a obra e figura de Xulio César. 

9.2 Suxestións para o estudo 
Esta é a primeira quincena da segunda avaliación, na que é preciso abordar a sintaxe das 
formas non persoais do verbo, comezando polo participio. 

A morfoloxía do participio xa se viu no curso pasado, pero será preciso repasala a fon-
do, incidindo nas súas características específicas que a diferencian da do infinitivo. O par-
ticipio declínase como se for un adxectivo; e, á súa vez, caracterízase fronte á declinación 
do resto dos adxectivos da terceira declinación (sobre todo nos casos ablativo singular e 
xenitivo plural) 
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No tocante á súa sintaxe, as estruturas básicas tamén se viron xa  no curso de Latín I, 
pero neste segundo curso convén aplicarse na compresión das estruturas sintácticas de par-
ticipio en oracións compostas máis complexas. 

En canto ao apartado de literatura será útil elaborar un esquema máis sucinto do que 
nos ofrece o propio libro na páxina 142, e elaborar unha completa ficha sobre Caio Xulio 
César como historiador. 

9.3 Actividades de autoavaliación 
As actividades que suxerimos como autoavaliables nesta unidade son: 

� O apartado completo de avaliación da páxina 145. 

� Os exercicios C, D, E e F do apartado agora practica das páxinas 146 e 147. 

9.4 Actividades de titoría 
Nas titorías exercitaremos os contidos da unidade realizando e corrixindo as actividades: 

� Antes de empezar: actividades 1 e 2 da páxina 133. 

� Lingua latina: actividades 1, 2 e 3 da páxina 135; e actividades 4, 5, 6 e 7 da páxina 
137. 

� Tradución e composición: as catorce oracións do apartado de tradución na páxina 138, 
e as oito do apartado de composición na páxina 139. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 das páxinas 140 e 141. 

10. Unidade 9 

10.1 Criterios de avaliación 
Ao finalizar o estudo desta unidade o alumnado será quen de: 

� Identificar as formas nominais do verbo: xerundio, xerundivo e supino; e traducir ao 
castelán e galego, con axuda do dicionario, textos onde figuren construcións de xerun-
dio, xerundivo e supino. 

� Coñecer os matices que os modos verbais achegan as proposicións subordinadas de re-
lativo. 

� Analizar e traducir oracións subordinadas substantivas e adverbiais causais que usen 
quod como nexo. 

� Ampliar o léxico romance coñecendo sufixos que derivan substantivos de verbos. 

� Completar o tema anterior sobre o xénero da historiografía, estudando os autores máis 
representativos das épocas clásica, posclásica e decadente, en especial, Salustio, Tito 
Livio e Eutropio. 
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10.2 Suxestións para o estudo 
O principal atranco que pode presentar esta unidade é a confusión que estas tres formas 
verbais poden xerar por mor da súa semellanza morfolóxica. Deberemos entón fixar ben 
na memoria as desinencias de cada forma, que son semellantes ás das linguas romances 
nos casos do xerundio e xerundivo, e para o supino ter en conta que o enunciado verbal xa 
nolo dá por si mesmo. É importante prestar moita atención á diferente natureza gramatical 
do xerundio e do xerundivo, funcionando o primeiro como un substantivo, mentres que o 
segundo equivale a un adxectivo verbal. Por iso, o fundamental desta unidade é traballar 
con moita atención os exercicios, e os textos que se propoñan para análise e tradución. 

No tocante ao pronome relativo e ás oracións que introduce, sinalar que a única novi-
dade deste curso radica nos diferentes matices (causais ou finais) que pode adoptar unha 
oración aparentemente de relativo se o seu verbo aparece en modo subxuntivo. 

Neste tema tamén se comeza o estudo dos diferentes valores dos nexos polivalentes; co 
nexo quod. Convirá ir facendo unha serie de fichas ou mapas conceptuais nos que reco-
llamos as diferentes opcións que cada nexo pode presentar nun texto. 

Unha lectura atenta e a elaboración dun resumo conciso e certeiro bastará para asimilar 
a información que a unidade nos achega acerca da historiografía en época clásica, posclá-
sica e decadente. 

10.3 Actividades de autoavaliación 
As actividades de autoavaliación que poden realizarse nesta unidade son: 

� Todas as expostas na páxina 161 como propostas de avaliación. 

� As das páxinas 162 e 163, no apartado agora practica, coa letras A, B, E e F. 

10.4 Actividades de titoría 
As actividades que se reservan para desenvolver nas titorías lectivas e de orientación son: 

� Antes de empezar: actividade 1 da páxina 149. 

� Lingua latina: actividades 1, 2 e 3 da páxina 151; e actividades 4, 5 e 6 da páxina 153. 

� Tradución e composición: as primeiras cinco oracións de cada un dos dous apartados 
de tradución da páxina 154, e as catro oracións do apartado de composición da páxina 
155. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2 e 3 da páxina 156. 

11. Unidade 10 

11.1 Criterios de avaliación 
Na décima unidade continuamos co estudo dos nexos polivalentes, polo que hai que: 
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� Diferenciar a natureza da partícula cum segundo o contexto no que apareza, ben como 
preposición, ben como conxunción. 

� Recoñecer os valores da partícula cum na súa función de nexo, en relación ao modo 
(indicativo/subxuntivo) que presente o verbo da proposición que introduza. 

� Traducir e analizar textos nos que a partícula cum presente todas as súas múltiples po-
sibilidades de significado. 

� Ampliar o léxico romance coñecendo sufixos que derivan substantivos de verbos. 

� Coñecer as principais etapas do xénero literario da oratoria, e en especial a obra e estilo 
do seu representante máis salientable: Cicerón. 

11.2 Suxestións para o estudo 
A partícula cum presenta unha dobre natureza, ben pode aparecer como preposición cando 
introduce un sintagma en caso ablativo, ou ben pode funcionar como conxunción e servir 
de nexo entre unha proposición subordinada e a súa oración principal. 

Neste segundo caso haberá que ter en conta o modo en que vaia conxugado o verbo da 
proposición subordinada polo que recomendamos dúas tarefas fundamentais: a primeira, 
repasar ben a conxugación verbal, en especial a do subxuntivo, que ata agora vírase en 
poucas ocasións ao longo deste curso; e a segunda, realizar un bo mapa conceptual que re-
colla os cinco principais valores de cum como conxunción. Como noutros temas, o labor 
constante de tradución e análise axudará a reforzar e a poñer en práctica estes coñecemen-
tos. 

Continuando co labor de elaboración de fichas de literatura, neste tema haberá que pre-
parar unha que trate as épocas da oratoria como xénero literario, e a figura de Cicerón co-
mo principal representante deste xénero. 

11.3 Actividades de autoavaliación 
Como nas unidades anteriores, as actividades de autoavaliación aparecen recollidas en: 

� O apartado completo de avaliación da páxina 177. 

� Do apartado agora practica das páxinas 178 e 179, os exercicios A, B, E e F. 

11.4 Actividades de titoría 
As actividades que se desenvolverán durante as titorías lectivas e de orientación son: 

� Antes de empezar: actividades 1 e 2 da páxina 165. 

� Lingua latina: actividade 1 da páxina 166; actividades 2, 3, 4, 5 e 6 da páxina 168; e 
actividades 1, 2, 3, 4 e 5 da páxina 169, sobre o manexo do dicionario. 

� Tradución e composición: as catro oracións do primeiro apartado de tradución da pá-
xina 170, e as catro oración para compoñer da páxina 171. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2, 3, 4 e 5 da páxina 172. 
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12. Unidade 11 

12.1 Criterios de avaliación 
Outras das partícula polivalentes do latín son ut e ne, e nesta unidade haberá que: 

� Diferenciar a natureza das partículas ut e ne segundo o contexto no que apareza, ben 
como adverbios, ben como conxuncións. 

� Recoñecer os valores das partículas ut e ne na súa función de nexo, en relación ao mo-
do (indicativo/subxuntivo) que presente o verbo da proposición que introduza. 

� Traducir e analizar textos nos que as partículas ut e ne presenten todas as súas múltiples 
posibilidades de significado, entre elas as prohibicións, e os casos de dobre negación. 

� Comprender o proceso de composición de palabras en latín, tanto propia como impro-
pia. 

� Identificar as principais etapas do xénero literario da épica, e en especial a obra e estilo 
do seu representante máis salientable: Virxilio, coa súa obra Eneida. 

12.2 Suxestións para o estudo 
As partículas ut e ne presentan, do mesmo xeito que cum, unha dobre natureza. É por iso 
que haberá que reparar con coidado nos seus usos como adverbios dun lado, e os usos 
máis complexos coma conxuncións, doutro. 

As recomendacións para abordar este tema son por iso moi semellantes ás do anterior: 
por unha banda ter ben claras as diferenzas entre o modo subxuntivo fronte ao indicativo 
en calquera conxugación, e elaborar un mapa conceptual que recolla todos os posibles va-
lores de ambas conxuncións segundo o contexto. A tradución e análise de textos axudarán 
a fixalos na memoria. 

Convén facer un esquema exhaustivo da sección de literatura deste tema, posto que 
Virxilio e a súa obra épica Eneida é un dos grandes fitos da literatura clásica, e, polo tanto, 
moi susceptible de aparecer nas probas de avaliación do curso, e nas de acceso á universi-
dade. 

12.3 Actividades de autoavaliación 
Propomos como actividades de autoavaliación desta undécima unidade: 

� O apartado completo de avaliación da páxina 195. 

� O exercicios do apartado agora practica das páxinas 196 e 197, coas letras B, C, E e F. 

12.4 Actividades de titoría 
Nas titorías traballaranse as actividades que acompañan as explicacións do tema: 

� Antes de empezar: actividade 1 da páxina 181. 



Páxina 21 de 82 

 

� Lingua latina: actividades 1, 2 e 3 da páxina 183, e actividades 4 e 5 da páxina 185. 

� Tradución e composición: os tres primeiros textos do apartado de tradución da páxina 
186 e as catro oracións do apartado de composición da páxina 187. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2, 3 e 4 da páxina 189. 

13. Unidade 12 

13.1 Criterios de avaliación 
Esta é unha unidade densa, pero que repasa algúns conceptos xa vistos, na que hai que: 

� Recoñecer as diversas estruturas sintácticas que expresan a subordinación comparativa, 
final e causal. 

� Analizar e traducir oracións que presenten proposicións subordinadas comparativas, fi-
nais e causais. 

� Captar os diversos matices que expresan os distintos modos verbais. 

� Deducir a formación e significado de palabras compostas latinas e a súa evolución ás 
linguas romances. 

� Completar o coñecemento sobre os outros autores épicos latinos, ademais de Virxilio. 

13.2 Suxestións para o estudo 
Esta penúltima unidade da segunda avaliación complétase coa seguinte, e estúdanse xun-
tas na mesma quincena. 

Parte dos contidos que aborda este tema, sobre todo o tocante á subordinación final e 
causal, xa se viu en temas anteriores, por iso convén abordar a preparación deste tema de-
téndose na nova información, que é a relativa ás estruturas comparativas. 

Para poder sistematizar tanto o que presenta este tema como o que aborda o seguinte é 
conveniente preparar un esquema que recolla todos os tipos de oracións subordinadas ad-
verbiais, cos seus respectivos nexos, e o tipo de estrutura sintáctica que presenta cada 
unha. 

Pecando de repetirnos, insistiremos que só será posible reter toda esta información de 
xeito útil e práctico se non é realizando cantos máis exercicios de análise e tradución me-
llor. 

No apartado de literatura será conveniente elaborar unha ficha de estudo por cada un 
dos dous autores, pero especialmente no caso de Ovidio, que ademais da épica practicou 
outros xéneros poéticos como a lírica. 

13.3 Actividades de autoavaliación 
As actividades de autoavaliación que se propoñen neste tema aparecen recollidas en: 

� Todos os exercicios do apartado de avaliación da páxina 211. 

� Os exercicios C, D, E e F do apartado agora practica das páxinas 212 e 213. 
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13.4 Actividades de titoría 
Nas titorías exercitaremos os contidos da unidade realizando e corrixindo as actividades: 

� Antes de empezar: actividade 1 da páxina 199. 

� Lingua latina: actividades 1, 2 e 3 da páxina 201; e actividades 4, 5 e 6 da páxina 203. 

� Tradución e composición: as oito primeiras oracións do apartado de tradución e as oi-
to oracións do apartado de composición, todas elas nas páxinas 204 e 205. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2, 3 e 4 das páxinas 206 e 207. 

 

14. Unidade 13 

14.1 Criterios de avaliación 
Iniciamos a terceira avaliación do curso con esta unidade na que é preciso: 

� Recoñecer as diversas estruturas sintácticas que expresan a subordinación consecutiva, 
concesiva e condicional. 

� Analizar e traducir oracións que presenten proposicións subordinadas consecutivas, 
concesivas e condicionais. 

� Captar os diversos matices que expresan os distintos modos verbais, en especial no ca-
so das oracións condicionais. 

� Deducir a formación e significado de palabras compostas latinas e a súa evolución ás 
linguas romances. 

� Coñecer as principais etapas do xénero literario da lírica, os seus diversos subxéneros, e 
as obra e estilo do representantes máis salientables de cada un deles. 

14.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade completa o estudo da subordinación adverbial cos tres tipos que faltaban por 
ver: consecutiva, concesiva e condicional. 

Xa se viron estruturas sintácticas concesivas e consecutivas ao estudar os valores dos 
nexos polivalentes nos temas anteriores, polo que este tema amplía as súas posibilidades 
ofrecendo outros tipos de nexos subordinantes. As oracións condicionais son o contido re-
almente novo desta unidade, que complementa a anterior. 

Por iso a mellor recomendación é completar o esquema suxerido na unidade anterior 
coa información que se achega neste tema, e realizar un completo mapa conceptual no que 
se poida visualizar todas as posibilidades sintácticas da subordinación adverbial en latín. 

 O apartado de literatura comeza o estudo dun novo xénero literario: a lírica; polo que 
será necesario elaborar un esquema das etapas e características xerais do mesmo, e unha 
ficha de estudo por cada un dos autores escollidos. 

14.3 Actividades de autoavaliación 
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As actividades de autoavaliación que poden realizarse nesta unidade son: 

� As expostas na páxina 227 como propostas de avaliación. 

� As das páxina 228 e 229, no apartado agora practica, coa letras A, D, E e F. 

14.4 Actividades de titoría 
As actividades que se reservan para as titorías lectivas e de orientación son: 

� Antes de empezar: actividade 1 da páxina 215. 

� Lingua latina: actividades 1 e 2 da páxina 217; e actividades 3, 4, 5 e 6 das páxina 218 
e 219. 

� Tradución e composición: as dúas primeiras oracións de cada un dos tres apartados de 
tradución, e as seis oracións do apartado de composición das páxinas 220 e 221. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2 e 3 da páxina 222. 

15. Unidade 14 

15.1 Criterios de avaliación 
Esta unidade aborda un tema de gramática bastante denso, e por iso nel cómpre: 

� Recoñecer as formas de conxugación da voz perifrástica latina activa e pasiva. 

� Comprender os valores semánticos e usos da conxugación perifrástica. 

� Clasificar os distintos tipos de oracións interrogativas, directas e indirectas; e recoñecer 
os distintos tipos de palabras que as introducen: determinantes, pronomes e adverbios. 

� Ampliar o noso léxico mediante o uso de prefixos de orixe latina. 

� Coñecer as principais características do xénero dramático latino, os seus subxéneros e 
os seus principais representantes coas súas obras. 

15.2 Suxestións para o estudo 
Este tema presenta bastante información, así que haberá que organizala nuns bos esque-
mas que nos permitan saber utilizala correctamente.  

En canto á conxugación perifrástica haberá que fixarse ben no método de formación de 
cada unha das voces, xunto ao verbo auxiliar suma: voz activa utiliza o participio de futu-
ro, e a voz pasiva o xerundivo. Nos textos, haberá que ter coidado de non confundir estas 
formas nominais formando parte da voz perifrástica dos usos como participio ou como xe-
rundivo que xa se viron en temas anteriores. Os seus valores semánticos dependerán do 
contexto en que se atopen, por iso convén repasar o concepto de perífrase verbal nas nosas 
propias linguas romances. Do mesmo xeito, repasaremos os conceptos de interrogativa di-
recta e indirecta, total ou parcial, en galego ou castelán, o que axudará a comprender estes 
conceptos en latín. 

O resto dos contidos do tema relacionados co teatro romano precisarán dun bo resumo 
que recolla as definicións de cada unha dos diferentes subxéneros teatrais da literatura clá-
sica: fabula praetexta, togata, palliata; atelana, mimo, etcétera. Asemade hanse de incluír 
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os tres grandes dramaturgos latinos: Plauto, Terencio e Séneca, con cadansúas característi-
cas e obras fundamentais. 

15.3 Actividades de autoavaliación 
As actividades de autoavaliación que poden realizarse nesta unidade son: 

� As nove actividades expostas na páxina 245 como propostas de avaliación. 

� As actividades A, D, E, F e G das páxinas 246 e 247 no apartado agora practica. 

15.4 Actividades de titoría 
Nas titorías exercitaremos os contidos da unidade realizando e corrixindo as actividades: 

� Antes de empezar: actividades 1 e 2 da páxina 231. 

� Lingua latina: actividades 1, 2 e 3 da páxina 233; e actividades 4 e 5 da páxina 235. 

� Tradución e composición: as catro primeiras oracións propostas en cada un dos apar-
tados de tradución e composición das páxinas 236 e 237. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2, 3, 4, 5 e 6 das páxina 238 e 239. 

16. Unidade 15 

16.1 Criterios de avaliación 
Esta unidade pecha o curso, e nela haberá que poder: 

� Comprender as normas de cohesión textual que regulan a consecutio temporum, ou 
concordancia temporal entre a proposición principal e a proposición subordinada. 

� Identificar os trazos morfosintácticos dos estilo directo e indirecto nas intervencións de 
personaxes nos textos. 

� Transformar oracións en estilo directo ao estilo indirecto e viceversa. 

� Recoñecer as principais preposicións gregas que se usan como prefixos en galego, so-
bre todo na creación de neoloxismos e tecnicismos do léxico científico. 

� Coñecer as características principais e os autores fundamentais do xénero da epistolo-
grafía, así como as principais correntes de pensamento da filosofía latina; e os datos 
fundamentais sobre a literatura cristiá en latín e o latín humanístico. 

16.2 Suxestións para o estudo 
Esta unidade que pecha o curso precisa un dominio completo de todos os conceptos de 
gramática latina adquiridos ao longo dos dous cursos do bacharelato. 

O máis salientable desta unidade no campo gramatical é poder asimilar e comprender 
as correlacións temporais que se dan entre os núcleos verbais das oracións compostas por 
subordinación, do mesmo xeito que se producen nas nosas linguas romances. Como as po-
sibilidades se multiplican por tres en cada un dos diferentes apartados en que se vai divi-
dindo a explicación, será de gran utilidade elaborar un esquema con todas as posibilidades 
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da consecutio temporum que caiban nunha mesma folla (mesmo se ten que ser, de tamaño 
A3) e que se poida visualizar dunha soa vez, e consultar con facilidade. 

En canto ao que se refire ao estilo directo e indirecto, o mellor xeito de comprender as 
características morfosintácticas de cada un é practicar a súa transformación dun noutro ti-
po, fixándonos ben nos cambios que se operan nesa transformación. 

O apartado do tema dedicado ao derradeiro capítulo da literatura latina é bastante den-
so, polo que se recomenda elaborar unha ficha de estudo sobre cada un dos xéneros expli-
cados e dos autores tratados; e un breve resumo cos datos fundamentais sobre a literatura 
latina cristiá e humanística. 

16.3 Actividades de autoavaliación 
Como nas unidades anteriores, as actividades de autoavaliación aparecen recollidas en: 

� O apartado completo de avaliación da páxina 265. 

� Os exercicios A, D e E  do apartado agora practica das páxinas 266 e 267. 

16.4 Actividades de titoría 
As actividades que se desenvolverán durante as titorías lectivas e de orientación son: 

� Lingua latina: actividade 1 da páxina 251; e actividades 2 e 3 da páxina 253. 

� Tradución e composición: os primeiros dous textos propostos en cada un dos dous 
apartados de tradución da páxina 254, e as catro oracións proposta sen composición na 
páxina 255. 

� Evolución da lingua: actividades 1, 2, 3, 4 e 5 da páxina 257. 
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17. Solucións ás actividades de  
autoavaliación 

17.1 Unidade 1 

Do apartado avaliación  na páxina 23 

� 1) Complemento circunstancial = ablativo; complemento directo = acusativo; suxeito = 
nominativo; atributo = nominativo; complemento indirecto = dativo (acusativo nas ora-
cións de dobre acusativo); apelación = vocativo; complemento do nome = xenitivo. 

� 2) Deabus claris (o ablativo plural feminino é irregular para diferencialo da forma ho-
mónima masculina de deus, -i); castra alta; piros fecundas; milite glorioso; rei publi-
cae; filie care; virum audacem; homini felici; mare nostrum; exercituum inimicorum. 

� 3) Vultus tyranni: o rostro do tirano; vultus tauri: o rostro do touro; vultus reginae: o 
rostro da raíña. Amor poetae: o amor do poeta; amor matris: o amor da nai;  amor 
principis: o amor do príncipe. Imago speculi: a imaxe do espello; imago mortis: a ima-
xe da morte; imago vocis: a imaxe da voz (referíndonos ao eco). 

� 4) Aqua omnium rerum initium est. A auga é o inicio de todas as cousas. 

Aqua  omnium rerum  initium  est 

SUX VBO ATR CN  
Antiqui Romani multos deos et multas deas habebant. Os antigos romanos tiñan moi-

tos deuses e moitas deusas. 

 

Antiqui Romani  multos deos et multas deas  habebant 
SUX CD VBO  

� 5) Presentamos primeiro a forma castelá completa, e despois da barra, a forma galega 
cando sexan diferentes: 

Plorare > llorar/chorar. 
Pilu > pelo. 
Schola > escuela/escola. 
Senatu > Senado. 
Piscare > pescar. 
Caesare > César. 
Auru > oro/ouro. 
Porta > puerta/ porta. 
Terra > tierra/ terra. 

� 6) A Vía Augusta unía Gades (Cádiz) e Tarraco (Tarragona). A Vía da Prata unía Ga-
des con Asturica (Astorga) e Legio (León). A Vía do Norte unía Tarraco con Asturica-
pasando por Caesaraugusta (Zaragoza). 
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Do apartado agora practica  nas páxinas 24 e 25 

� A) Parte do exercicio xa aparece feito no libro polo que nos limitamos a completar a 
análise sintáctica, ordenar a segunda oración ao xeito romance, e ofrecer a tradución. 

 

maximas  bellicosissimasque gentes   subegit ;  
 

equis, armis, viris, pecunia   totam   locupletavit   Africam. 

SUX elíptico 
Hamilcar NEX 

CD 

CD 

CCIns 

VBO 

CD VBO 
 

– Hamilcar subegit maximas bellicosissimasque gentes locupletavit totam Africam 
equis, armis, viris, pecunia. 

– Mais Hamílcar, despois de que atravesou o mar e chegou a Hispania, levou con 
boa fortuna grandes fazañas; someteu os pobos máis importantes e belicosos; en-
riqueceu toda África con cabalos, armas, homes e diñeiro. 

– Pertencen á 1º declinación: Hispania, -ae, fortuna, -ae, pecunia, -ae, Africa, -ae; 
pertencen á 2º declinación: equus, -i, arma, -orum; pertencen á 3º declinación: 
Hamilcar, -aris, mare, -is, gens, gentis; e pertence á 5º declinación: res, rei. 

– Magnas res (acusativo plural) > magnam rem. Maximas bellicosissimasque gen-

tes (acusativo plural) > maximam bellicosissimamque gentem. Secunda fortuna 

(ablativo singular) > secundis fortunis. Totam Africam (acusativo singular) > to-
tas Africas. 

� B) Ademais de resolver o exercicio que se solicita ofrecemos a tradución completa do 
texto: 
– Enviado Haníbal a Hispania, dende a súa primeira chegada atraeu sobre si a todo o 

exército (co sentido de que atraeu a súa atención). Os soldados veteranos crían que 
un Hamílcar novo lles era devolto, vían no seu rostro a mesma viveza e a mesma 
enerxía  nos seus ollos, o mesmo aspecto e faccións na súa faciana. 

 

Missus  Hannibal  in Hispania  primo  statim  adventu   

 

 

omnem exercitum   in se   convertit. 

SUX CCT 

CD CC VBO 

CCT VBO CCT CCL 

Part. concert. MOD do SUX 

 
� C) A tradución do texto sería: 

– Prometeo, o primeiro fillo de Xápeto, modelou os homes con barro. Despois Vulca-
no, por orde de Xúpiter, fixo a imaxe da muller con barro, á cal Minerva deu vida, 
cada un dos demais deuses deulle un regalo; por iso chamárona Pandora. 

– Por orde de Vulcano: Vulcani iussu; por orde de Minerva: Minervae iussu; por orde 
de Xúpiter: Iuppiter iussu. A imaxe dun home: hominis effigies; a imaxe dunha mu-
ller: mulieris effigies; a imaxe dun fillo: filii effigies. Chamárona Pandora: Pando-
ram nominaverunt; chamárona muller: mulierem nominaverunt. 

� D) O texto traducido di: 
– Xúpiter posuíu a Leda, filla de Testio, convertido en cisne xunto ao río Eurotas e dis-

to pariu a Pólux e Helena, en tanto que de Tindáreo pariu a Castor e a Clitemnestra. 
– Helena et Polux Iovis Ledaeque filii sunt. 

� E) A vía da Prata percorría o Cantábrico de oeste a leste, dende Galicia ata o País Bas-
co: falso. 

O latín vulgar era a lingua falada na rúa e nas conversas entre amigos e familiares: 
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verdadeiro. 
A villa rustica era a vivenda romana dedicada á explotación agropecuaria: verdadei-

ro. 
Os miliarios situábanse nas vías romanas cada mil metros: falso. 
A actual cidade de Astorga provén do topónimo romano Asturica Augusta: verdadei-

ro. 
A vía Augusta enlazaba coa vía Domitiana zona dos Pirineos: verdadeira. 
A capital da provincia romana da Lusitania era Italica: falso. 
As mansións eran o equivalente ás actuais estacións de servizo nas vías romanas: 

verdadeiro. 

� F) Este exercicio está enfocado a que o alumnado practique a redacción breve dun tema 
calquera de cultura clásica, como posible cuestión nas probas de acceso á universidade. 
Para desenvolver este tema pode consultar a información contida no libro nas páxinas 
20 e 21. 

17.2 Unidade 2 

Do apartado avaliación  na páxina 41 

� 1) Legunt: (3ª plural presente indicativo activo); amant.  
Habuisti: (2ª singular pretérito perfecto indicativo activo); dedisti. 
Amaveramus (1ª plural pretérito pluscuamperfecto indicativo activo); fueramus. 
Audivit: (3ª singular pretérito perfecto indicativo activo); habuit. 
Capiam: (1ª singular futuro indicativo/presente subxuntivo activo); regam. 
Habeas: (2ª singular presente subxuntivo activo); pares. 

� 2)  

PERSOA PARO (1) HABEO (2) VINCO (3) FACIO 
(MIXTA) 

DORMIO (4) SUM 

2ª SINGULAR para habe vince fac dormi es 

2ª PLURAL parate habete vincite facite dormite este 

� 3) Marcus et Livia (amici) sunt: Marcos e Livia son amigos. 
Caesar (laetus) Romam venit: César veu contento a Roma. 
Mali homines (miseri) sunt: Os homes malos son desgraciados. 

� 4) Pueri laeti veniunt: Suxeito, resposta b. 
Puellae pulchrae sunt: suxeito e atributo, respectivamente, resposta c. 

� 5) Ofrecemos primeiro a tradución das oración e logo a súa análise sintáctica: 
– Roma é a capital máis importante de Italia. 

SUX CN ATR VBO 
Roma   summun caput   Italiae   est 

 
– O Imperio Romano ten o seu inicio a partir de Rómulo. 

SUX CD CCT VBO 
Romanum imperium   a Romulo   exordium   habet 

 
� 6) Señor, escoita as súplicas: Domine, supplicationes audi. 
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O mozo chegou o primeiro á escola: Puer princeps in scholam venit. 

� 7) Lupa > loba; tanto en castelán coma en galego sonoriza a oclusiva bilabial xorda in-
tervocálica. 

Ferire > herir/ferir; o castelán aspira e fai desaparecer o f- inicial, mentres que o ga-
lego o conserva. 
Minus > menos; o –s final mantense nas dúas linguas. 
Fumu > humo/fume; o castelán aspira e fai desaparecer o f- inicial, mentres que o ga-

lego o conserva. 
Acutu > agudo; as dúas linguas sonorizan as oclusivas xordas intervocálicas velar e 

dental, respectivamente. 
Tam > tan; ambas linguas transforman o –m final en –n. 
Antiqua > antigua/antiga; tanto en castelán coma en galego, sonoriza a oclusiva velar 

xorda intervocálica. 
Sapore > sabor; tanto en castelán coma en galego sonoriza a oclusiva bilabial xorda 

intervocálica. 
Animal > animal; o –l final mantense nas dúas linguas. 

� 8) Cardo maximus: rúa principal dunha cidade romana que ía de norte a sur. 
Cardo decumanus: rúa principal dunha cidade romana que ía de leste a oeste, e que 

se cruzaba perpendicularmente co anterior. 
Cavea: gradas destinadas ao público nun circo, teatro ou anfiteatro. 
Spina: construción rectangular alongada que dividía lonxitudinalmente en dous co-

rredores o circo romano. 
Cella: nave interior do templo romano onde se situaba o altar destinado á divindade. 
Podium: plataforma elevada sobre a que se erixía o templo romano 

� 9) En Tarraco poderíase visitar as murallas da época republicana; un espléndido anfite-
atro, e restos do circo e do foro. 

En Italica pódense visitar as ruínas das domus que conformaban a cidade. 

Do apartado  agora practica nas páxinas 42 e 43. 

� A) Cenarás ben, o meu Fábulo, xunto a min (co sentido de “na miña casa”), en poucos 
días, se os deuses te protexen, se traes contigo una boa e gran cea, e non sen unha linda 
moza, e con viño e sal e todas as gargalladas. (todas as gargalladas do mundo) 

 

Cenabis   bene   mi Fabulle   apud me 

 

paucis,  si   tibi  di   favent,   diebus, 

 
 

si    tecum   attuleris  bonam atque magnam 

 

 

cenam,  non   sine candida puella 

 

 

et   vino et sale et omnibus cachinnis 

   

VOC 

SUX 

CD 

CCM VBO 

CCT VBO CCT 

CCL 

CI NEX 

NEX CCCom VBO 

CD CCN CCCom 

NEX CCIns  
– A opción correcta é a segunda, ou letra b, porque o primeiro verbo que abre o texto é 

un futuro de indicativo (cenabis) o que indica que o que di Catulo aínda non pasou. 
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– Cenabis bene mea Lesbia apud me; 
cenabis bene mi amice apud me; 

cenabis bene mi Caesar apud me.  

– Bene > ben, beneplácito, parabén; cenam > cea, cenáculo; bonam > boa, noraboa, 
boaventura; diebus > día, mediodía, diario. 

� B) Todo o texto de Salustio está formado por oracións copulativas construídas de xeito 
nominal, é dicir, coa elipse do verbo sum, na forma est, en todas elas. 

O mar (é) violento, sen porto; o campo fecundo en froitos, bo para o gando, ermo pa-
ra a árbore, pola escaseza de augas na terra como no ceo. A liñaxe dos homes (é) san no 
corpo, veloz e sufridor dos labores. 

Mare   saevum,  importuosum;  ager  frugum  fertilis,  bonus  pecori, arbori  

 
  infecudus, caelo terraque   penuria  aquarum.  Genus  hominum  salubre   

 
corpore,  velox,  patiens   laborum 

   

ATR CI 

CCL 

ATR SUX ATR 

ATR 

CN SUX CI ATR 

SUX 

CCL 

CN CN ATR CCCau 

ATR CN ATR  
– Mare saevum (nominativo singular neutro) > maria saeva. 

Ager fertilis (nominativo singular masculino) > agri fertiles. 

Genus salubre (nominativo singular neutro) > genera salubria. 

� C) A resposta a esta pregunta debe recoller unha explicación da estrutura básica do tra-
zado hipodámico da cidade romana, que semella a planificación que se seguía tamén ao 
instalar os campamentos militares ou castra. Dúas rúas perpendiculares, con cadanseu 
nome crúzanse seguindo os eixos dos catro puntos cardinais, e en torno a elas distribú-
ense as edificacións en insulae, estando nos sitios estratéxicos lugares destacados coma 
o foro, ou os edificios públicos como templos, teatros..., etcétera. 

� D) O poema de Ovidio di: 

O papagaio, ave imitadora das Indias orientais, morreu; aves! Ide en gran número ao 
enterro. Ide, piadosas aladas, e batede os peitos coas ás e sinalade coa dura unlla as ten-
ras meixelas. 

– Os vocativos que aparecen nos texto son: aves e piae volucres.  

– Os imperativos que aparecen no texto son: ite, plangite e notate. 

– As oracións que forman os verbos en modo imperativo son oracións exhortativas. 

� E) O texto de Fedro di: 

A un mesmo río acudiron un lobo e un año impelidos pola sede; o lobo estaba máis 
arriba, e bastante máis abaixo o año. Entón, o bandido, incitado pola súa cruel voracida-
de expuxo un pretexto de querela. “Por que”, preguntou, “enturbáchesme a auga men-
tres eu bebía?” 

– A oración interrogativa que presenta o texto é: Quare turbulentam fecisti mihi 
aquam bibenti? 

– Superior e inferior son complementos predicativos dos suxeitos lupus e agnus, res-
pectivamente. 

– Venerant (3º plural) > venerat. 

Stabat (3º singular) > stabant. 

Intulit (3º singular) > intulerunt/intulere. 

Inquit (3º singular) > inquerunt/inquere. 

Fecisti (2º singular) > fecistis. 
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� F) Durante a emisión do debate, a moderadora tivo un lapsus linguae ao confundir os 
nomes dos reunidos. 

A expedición antropolóxica deu con restos fósiles significativos de homo sapiens na 
zona de estudo. 

Na axenda da ministra está prevista a inauguración da nova sede do Museo Nacional 
de Arqueoloxía. 

A universidade estreou un campus virtual, un entorno novo de aprendizaxe telemáti-
ca. 

� G) Aquila > águila/aguia; en castelán e galego sonoriza a oclusiva velar xorda intervo-
cálica; no galego ademais desaparece o –l– intervocálico.  

Catena > cadena/cadea; as dúas linguas sonorizan as oclusivas xordas dentais inter-
vocálicas, og alego ademais fai desaparecer o –n– intervocálico.  

Magistru > maestro/mestre; as dúas linguas fan desaparecer a oclusiva sonora velar 
intervocálica, o que xera que no castelán apareza o hiato, e que o galego o simplifique 
nun e polo influxo da iode sobre a vogal aberta. 

Inter > entre; ambas linguas evolucionan o i tónico breve cara un e, e prodúcese una 
metátese (intercambio de posicións) entre a vogal átona e a consoante vibrante final –r. 

Semper > siempre/sempre; o castelán, fronte ao galego, ditonga o e breve tónico la-
tino. Ademais, coman a palabra anterior, prodúcese una metátese (intercambio de posi-
cións) entre a vogal átona e a consoante vibrante final –r. 

Germanu > hermano/irmán; as dúas linguas aspiran ata facer desaparecer a consoan-
te velar inicial, e ademais o galego fai caer a vogal átona en posición final. 

Farina > harina/fariña; o castelán enmudece o f- inicial, mentres que o galego man-
teno e palataliza o –n– intervocálico polo influxo da vogal tónica precedente. 

Marmore > mármol/mármore; o castelán fai desaparecer a vogal átona final, e trans-
forma a vibrante líquida nunha lateral líquida por disimilación (para diferenciar os sons 
de dúas r tan seguidas). O galego, pola contra, mantén a palabra intacta. 

Pede > pie/pé; o castelán, fronte ao galego, ditonga o e breve tónico latino; e as dúas 
linguas sonorizan as oclusivas xordas dentais intervocálicas. 

17.3 Unidade 3 

Do apartado avaliación  na páxina 59 

� 1) Amantur (3º plural) > amatur. 

Legaris (2º singular) > legamini. 

Movebamur (1º plural) > movebar. 
Scriberemini (2º plural) > scribereris/scriberere. 

Construor (1º singular) > construimur. 

Laudabor (1º singular) > laudabimur. 

� 2) Capiebant (activa, tema de presente) > capiebantur. 

Moneamur (pasiva, tema de presente) > moneamus. 

Regetur (pasiva, tema de presente) > reget. 

Audiunt (activa, tema de presente) > audiuntur. 

Rectus, a, um fui (pasiva, tema de perfecto) > rexi. 

Amem (activa, tema de presente) > amer 
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� 3) Antes de ofrecer as solucións recordamos que a voz pasiva do tema de perfecto utili-
za como verbo auxiliar o verbo sum nas súa formas do tema de presente ou de perfecto, 
indistintamente, aínda que o latín clásico adoita decantarse pola primeira das opcións 
que ofrecemos antes da barra: 

– Amica amata est/fuit. 
– Carmina canta essent/fuissent. 
– Libri lecti sunt/fuerunt. 
– Castra munita erunt/fuerunt. 
– Templum constructum sit/fuerit. 

� 4) Sumus: volumus. (1ª plural presente indicativo activo) 

Fuerant: noluerant. (3ª plural pretérito pluscuamperfecto indicativo activo) 

Fuisti: tulisti. (2ª singular pretérito perfecto indicativo activo) 

Fui: edi. (1ª singular pretérito perfecto indicativo activo) 

Esse: ire. (infinitivo presente activo) 

Ero: malam. (1ª singular futuro imperfecto indicativo activo) 

Sit: fiat. (3ª singular presente subxuntivo activo) 

Erat: volebat. (3ª singular imperfecto indicativo activo) 

� 5) Legatus a Caesare in Hispaniam missus est.  

O legado foi enviado a Hispania por César. 

Legatus  a Caesare  in Hispaniam  missus est. 

CCL CAx SUX VBO  
Parvae scintillae magnam flammam excitavit. 

As pequenas chispas provocan un gran lume. 

Parvae scintillae  magnam flammam  excitant. 

CD SUX VBO  
– Legatus a Caesare in Hispaniam missus est. > Caesar legatum in Hispaniam misit. 
Parvae scintillae magnam flammam excitavit. > Magna flamma parvis scintillis exci-

tatur. 

� 6) Ofrecemos directamente a oración en latín e a súa análise: 

 

Poetae latini  a discipulis  leguntur. 

CAx SUX VBO  

� 7) Pluvia > lluvia/chuvia. 

Ursa > osa. 

Hum(e)ru > hombro/ombro. 

Flamma > llama/chama. 

Somnu > sueño/soño. 

Lacrima > lagrima. 

Scutu > escudo. 

Cultelu > cuchillo/coitelo. 

Petra > piedra/pedra.  

� 8)  a.m. = antes do mediodía. 

p.m. =  despois do mediodía. 
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P.D. = despois da data. 

Musa = inspiración. 

Filípica = invectiva. 

� 9) As termas romanas constaban das seguintes partes: tres piscinas: unha de auga fría 
(frigidarium), outra de auga tépeda (tepidarium), e a terceira de auga quente (calda-
rium). 

En época romana os materiais de construción das canalizacións de auga podían ser: 
pedra, cerámica ou chumbo. 

A característica construtiva máis común das pontes romanas é o uso da pedra e, ás 
veces, a madeira. 

� 10) Acueducto: Segovia ou Tarragona. 

Termas: Caldes de Malavella (Girona) ou Caldes de Montbui (Barcelona) 

Pontes: Mérida, Alcántara ou Córdoba. 

Faros: a torre de Hércules na Coruña. 

Do apartado  agora practica nas páxinas 60 e 61. 

� A) Lucio Catilina, nacido de nobre liñaxe, foi (un home) de gran forza, tanto de ánimo 
como de corpo, pero de carácter malo e perverso. A el, dende a adolescencia, lle foron 
gratas as guerras civís, as mortes, as rapinas e a discordia civil, e en todo iso adestrou a 
súa xuventude. 

Lucio Catilina,  nobili genere  natus,  fuit  magna vi  et animi et corporis  

 
sed  ingenio malo provoque.   

 

Huic ab adulencentia  bella intestina, caedes, discordia civilis  grata  fuere, 
 

 ibique       iuvetutem suam   exercuit. 

CCL CN VBO SUX 

Part. concert. MOD do SUX 

CCM 

VBO 

CCT 

CCFin+NEX 

CI 

CD 

NEX CCM 

SUX ATR VBO 

VBO 

 
– Nobilis genere (ablativo singular) > nobilibus generibus. 

Ingenio malo (dativo ou ablativo singular) > ingeniis malis. 

Discordia civilis (nominativo singular) > discordiae civiles. 

Magna vi (ablativo singular) > magnis viribus. 

Bella intestina (nominativo plural neutro) > bellum intestinum. 

Iuventutem suam (acustaivo singular) > iuventutes suas. 

– Lucio Catilina era de una gran fortaleza de cuerpo y alma. 

L. Catilina magna vi corporis et animis erat.. 

A Catilina le eran gratas las guerras y las muertes. 

Catilinae bella et caedes grata erant. 

� B) Foi de estatura xusta, cabeza completamente calva, ollos azuis, nariz aquilino, mans 
e pés moi deformados pola enfermidade da gota (articulari morbo), de xeito que non 
podía en absoluto soportar o calzado, nin desenrolar ou soster os libelos. 
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Statura  fuit  iusta,  capite praecalvo, oculis caeruleis,  adunco naso,  
 

 

manibus pedibusque   articulari morbo   distortissimis,   
 

 

ut    neque  calceum  perpeti  neque  libellos  evolere  aut   tenere   omnino   valeret. 
 

CCM 

CC NEX CD VBO VBO NEX 

Part. concertado - MOD do CCM 

CCM CCM VBO CCM 

Oración infinitivo concertado - CD 

CD 

CCM 

NEX 

 CAx 

CCM 

NEX VBO 

VBO 

VBO 

 
– Os ablativos de calidade referidos ao emperador Galba son todos aqueles que na aná-

lise sintáctica anterior aparecen analizados como complemento circunstancial de 
modo (CCM) dependentes do primeiro verbo fuit. 

– O emperador tiña unha estatura xusta e o nariz aquilino. 

Imperator statura iusta et adunco naso fuit. 

� C) A multitude de homes é incontable e as numerosas edificacións son case enteira-
mente semellantes ás dos Galos, grande a cantidade de gando. Sérvense ou do bronce 
ou da moeda de ouro ou de lingotes de ferro axustados a un peso determinado, en lugar 
de moeda. Nace alí o estaño nas rexións interiores, nas marítimas o ferro. 

Hominum est  infinita multitudo creberrimaque aedificia  fere  Gallicis  consilimia, 
 

 

pecorum  magnus numerus.  Utuntur    aut    aere    aut     nummo aureo  

 

 

 aut  taleis ferreis    ad certum pondum  examinatis   pro nummo. 

 

 

Nascitur  ibi  plumbum album  in mediterraneis regionibus, in maritimis   ferrum 

 CCL 

CN 

SUX 2º termo 
comparación 

VBO 

NEX NEX 

Participio concertado - MOD do CCIns 

ATR CCCan 

VBO CCL 

CN SUX 

SUX 

CCIns 

CCL SUX 

SUX VBO CCIns 

NEX CCIns CCCan VBO CCM 

 
– As formas verbais depoñentes do texto de César son utuntur, con suxeito elidido e 

que rexe ablativo instrumental debido ao seu significado; e nascitur, que ten como 
suxeitos os nomes substantivos neutros dos minerais plumbum e ferrum. 

– Homine > hombre/home: o castelán evoluciona o grupo –mn– formado tras a caída 
da vogal átona postónica introducindo unha nova consoante, o –b–, mediante epén-
tese; pola contra, o galego sinxelamente simplifica esas dúas consoantes nasais nu-
nha soa. 

� D) (Catilina) partiu, marchou, evadiuse, saíu precipitadamente. Xa ningunha calamida-
de será preparada por aquel mostro e prodixio de maldades contra as mesmas murallas 
dende as murallas. 

 

 

Nulla  iam  pernicies  a monstro illo atque prodigio 
 
 

moenibus ipsis  intra moenia comparabitur 

CAx SUX 

VBO 

CCT SUX 

CCL CCL  
– Esa mesma oración en voz activa sería: Ille mostrum atque prodigium nullam iam 
perniciem moenibus ipsis intra moenia comparabit. 

� E) Os acueductos romanos eran pontes que salvaban accidentes xeográficos. Falsa. 
En Badaxoz está o embalse de orixe romana chamado de Proserpina. Verdadeira. 
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A torre de Hércules, na Coruña, era en orixe una faro romano. Verdadeira. 
As termas de Caracalla, en Mérida, son as máis grandes da Península Ibérica. Falso. 
A fíbula de Presneste contén o texto latino máis antigo. Verdadeiro. 

– Os acueductos romanos eran canalizacións en pendente continua que levaban a auga 
dende os mananciais de orixe ata os lugares onde era necesaria, coma as cidades. 

As termas de Caracalla, famosas pola súa grandioosidade, non estaban en Mérida 
senón en Roma. 

17.4 Unidade 4 

Do apartado avaliación  na páxina 79 

� 1) Ofrecemos as formas pronominais declinadas resaltadas en negriña: 
Istum furorem. (acusativo singular masculino) 
Illo tempore. (ablativo singular neutro) 
Huius imperatoris. (xenitivo singular masculino) 
Easdem amicas. (acusativo plural feminino) 
Sui filii. (nominativo plural masculino) 
Ipsi regi. (dativo singular masculino) 

� 2) Eos vidit. 
Ea legit. 

Eius librum lego. 

Ea ridet. 

Ea vidit. 

Eas vidit. 

Is laborat. 

Ei domus est (se é dativo posesivo) – Eius domus est (se é xenitivo) 

� 3) Hic: aquí. Ibi: alí. Eodem: ao mesmo lugar. Ibidem: alí mesmo. Eadem: polo mesmo 
lugar. 

� 4) 55 = LV / 115 = CXV / 900 = CM / 605 = DCV / 14 = XIV / 90 = XC.  

� 5) Ofrecemos primeiro a forma de comparativo e logo, a de superlativo tras a barra: 
Dulcis: dulcior, -oris / dulcissimus, -a, -um. 

Bonus: melior, -oris / optimus, -a, -um. 

Altus: altior, -oris / altissimus, -a, -um. 

Magnus: maior, -oris / maximus, -a, -um. 

 

Lupus   per fluvium  natabat    et     in ore   agnum   portabat. 

VBO SUX CCL VBO CCL CD NEX 
 

� 6) A mestra ensina lingua latina aos alumnos e alumnas. 
 

Magistra  discipulos et discipulas  linguam Latinam  docet. 
VBO SUX CD CI 

 
O cónsul Romano ía cara á Roma. 
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Consul Romanus  Romam  ibat. 
VBO SUX CCL 

 
O escravo viviu moitos anos. 

 

Servus  multos annos  vixit. 
VBO SUX CCT 

 
César manda todos os soldados. 

 

Caesar  omnes milites  imperat. 
VBO SUX CD 

 
– Os acusativos que presenta a primeira oración funcionan como CI e CD porque o 

verbo que acompañan se expresa sempre mediante un dobre acusativo. O acusativo 
da segunda oración é un acusativo de dirección, e por iso funciona como CCL. Na 
terceira oración aparece un acusativo de extensión. A cuarta oración presenta un 
acusativo funcionando simplemente como complemento directo. 

� 7) Este senador é o máis sabio de todos os senadores. 
Hic senator sapientissimus omnium senatorum est. (2º termo en xenitivo partitivo) 
Hic senator sapientissimus ex omnibus senatoribus est. (2º termo en ablativo) 
Hic senator sapientissimus inter omnes senatore est. (2º termo en acusativo) 
Marcos é máis alto có seu amigo. 
Marcus altior amico suo est. (2º termo en ablativo) 
Marcus altior quam amicus suus est. (2º termo no mesmo caso que o 1º) 

� 8)  Citou ad litteram a definición de Aristóteles. 
A urticaria a frigore, ou por frío, caracterízase pola aparición de fabóns ou ron-

chas na pel. 
O secretario ocupou a praza ad interim sabendo que o cargo era temporal. 
Ab intestato é un termo xurídico latino que se refire ao procedemento xudicial 

sobre a herdanza e a adxudicación de bens de quen morre sen testar. 

� 9) O ius gentium é o dereito romano para os non romanos. 
O ius civile é o dereito civil. 
A usucapión é a perda dunha propiedade. 
A digesto é a colección de extractos de xuristas clásicos. 

� 10) Porto: portuario. 

Ánima: animal. 

Cerro: cerril. (ambas en castelán; o equivalente galego sería outeiro) 

Planeta: planetario. 

Médico: medicinal.  

Do apartado  agora practica nas páxina 80 e 81 

� A) De entre todos estes, os máis civilizados son, de lonxe, os que habitan en Cantio, 
que é toda unha rexión marítima, e non difiren moito do xeito de vida galo. Os do inte-
rior, a meirande parte non cultiva gran, senón que viven do leite e da carne e visten con 
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peles. Ademais, todos os britanos son impregnados (recobren o rostro) con glasto, que 
produce unha cor azulada, e por isto son máis horribles no aspecto na loita. 

 
 

Ex his omnibus  longe  sunt  humanissimi  qui  Cantium  incolunt, 
 
 
 

  quae  regio  est   maritima  omnis, neque  multum  a Gallica differunt  consuetudine. 
 

 
 

Interiores  plerique  frumenta  non  serunt,  sed  lacte et carne  vivunt   
 
 

pellisque   sunt vestiti. Omnes  vero  Brittani  vitro  inficiuntur,  
 

 
quod  caeruleum  efficit  colorem,  atque   hoc  horridiores  sunt  in pugna  aspectu.  

CCM 

CD 

CAx + NEX 

NEX 
SUX 

2º termo 
comparación 

VBO NEX 

NEX 

Oración de relativo - MOD do CD 

ATR CCA 

VBO CCM 

SUX - Oración de relativo substativada 

CD 

VBO SUX 

CD 

VBO VBO SUX 

SUX VBO 

CAx 

CCIn CCN 

CCCan 

VBO 

ATR ATR 

NEX SUX VBO 
Oración de relativo – MOD do CAx 

NEX 
SUX 

CD NEX CCCau CCM ATR CCL VBO VBO 

 
– A construción do 2º termo do superlativo relativo que abre o texto (humanissimi) 

exprésase con ex + ablativo, pero podería terse expresado tamén cun xenitivo parti-
tivo sen preposición, ou ben cun inter + acusativo. O comparativo da oración final 
do texto (horridiores) non posúe 2º termo da comparación. 

� B) Malvada, ai de ti, que vida te agarda? 

Quen agora se achegará a ti? Por quen te verás fermosa? 

A quen agora amarás? De quen se dirá que es? 

A quen bicarás? A quen morderás os beizos? 

Pero ti, Catulo, afouto, resiste. 
 

Scelesta,  vae te,  quae  tibi  manet  vita? 
 

 

Quis  nunc  te  adibit?  Cui  videberis  bella? 
 

 
 

Quem  nunc  amabis?  Cuius    esse   diceris? 
 

 

Quem  basiabis? Cui  labella  mordebis? 

 
At   tu,  Catule,  destinatus  obdura 

 

Int 

NEX 

CCT 

VBO CD 

VBO 

SUX 

SUX 

CD 

VBO 

VOC 

CPvoSUX VOC 

CI 

CI 

CCT 

VBO 

CD 

SUX 

VBO 

Oración infinitivo concertado – CD 

CD 

VBO CC 

CPvo SUX 

VBO 

CCCau 

VBO 

VBO 

 
– O cadro da declinación de quis, quae, quid sería este: 

quis quae quid 

quem quam quid 

cuius 

cui 

quo qua quo 



Páxina 38 de 82 

 

� C) Mentres os romanos preparan e deliberan estas cousas, xa Sagunto era atacada con 
gran forza. Esta cidade foi, de lonxe, a máis opulenta alén do Ebro, situada case a unha 
milla do mar. Dinse orixinarios da illa de Zante. 

 

 

Dum  ea   Romani  parant  consultantque, iam  Saguntum  summa vi  oppugnabatur. 
 NEX CCT VBO SUX SUX CD VBO CCMVBO  

 
VBO CCL CCL VBO CCL SUX 

Participio concertado – MOD do SUX 

ATR CCA 

 

Civitas ea  longe  opulentissima ultra Hiberum  fuit, sita passus mille  ferme a mari. 

 
– O acusativo de extensión que aparece no texto é passus mille que expresa a distancia 

á costa da que se atopaba Sagunto. 
– A oración iam Saguntum summa vi oppugnabatur aparece analizada arriba. 
– Palabras derivadas de civitate son: cidade, cidadán, cidadanía, cidadela. 

� D) Sucedeuno Ulpio Critino Traxano, nacido en Itálica na Hispania, nunha antiga fami-
lia máis que ilustre. Pois seu pai primeiramente foi cónsul. Sen embargo, foi nomeado 
emperador xunto a Colonia, nas Galias. 

 

 

 

Succesit  ei   Ulpius Critinus Traianus,  
 

 

natus  Italicae  in Hispania, familia antiqua magis quam clara. 
 CCL 

VBO 

CCL 

SUX CI 

CCL 

Participio concertado – MOD do SUX 

VBO  

 

Nam  pater  eius  primus  consul  fuit. 

 

Imperator  autem  apud Agrippinam  in Galliis  factus est. 
NEX CCL 

VBO NEX CN SUX 

VBO 

CCT

CPvo SUX 

ATR 

CCL 
 

– A forma anafórica ei refírese ao emperador anterior a Traxano, que non aparece 
mencionado explicitamente no texto, e que foi Nerva. A forma anafórica eius, fun-
ciona como xenitivo posesivo para indicar que o texto fala do pai de Traxano, polo 
que substitúe a Traxano. 

– Palabras derivadas de succedo: suceder, sucesión, suceso. 
Palabras derivadas de antiqua: antiga, anticuario, atigüidade. 
Palabras derivadas de pater: pai, paterno, paternal, paternidade. 
Palabras derivadas de factus: feito, feitura, feitizo, feitura, factura, facturación. 

� E) O acueducto romano mellor conservado da Hispania atópase en: Segovia. 
A antiga cidade de Itálica atopábase no termo municipal de: Santiponce. 
O texto epigráfico latino máis antigo atópase no: Lapis Niger. 
O Corpus Iuris Civilis é: unha compilación xurídica da época de Xustiniano, no sé-

culo VI d.C. 
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17.5 Unidade 5 

Do apartado avaliación  na páxina 95 

� 1) A oración composta coordinada é aquela constituída por dúas ou máis oracións que, 
malia aparecer xunguidas mediante nexos ou xustaposición, poden presentar indepen-
dencia sintáctica entre elas. 

A oración composta subordinada é aquela constituída por dúas ou máis oracións en-
tre as que existen unha relación de dependencia, xa que unha delas funciona dentro da 
outra cumprindo algunha das súas funcións sintácticas. 

� 2) Expresa unha suma ou sucesión de accións: copulativa. 
Expresa xuízos e opinións contraditorios entre si: disxuntiva. 
Expresa unha contraposición entre dúas ideas: adversativa. 
Expresa unha consecuencia: ilativa. 
Aclara o sentido do dito na proposición anterior: causal. 

� 3) Sinalamos en negriña as palabras que o exercicio solicita que se declinen: 
– Graecarum litterarum Cato perstudiosus fuit: Catón foi moi amante das letras gre-

gas (=da literatura grega) 
– Liber puellae erat: O libro era da nena. 
– Casus belli: Motivo de guerra. 
– Catulus vir magni ingenii fuit: Catulo foi un home de gran carácter. 
– Vita initium mortis est: A vida é o inicio da morte. 
– Decem sunt digiti manuum: Dez son os dedos das mans. 
– Magna pars militum: Gran parte dos soldados. 

� 4) Din o libro ao mestre. 

Librum  magistro  dedi 

CI CD VBO  
Os bos xenerais sempre favorecen aos seus exércitos. 

Boni duces  sempre  exercitibus suis  favent 

CI CCT SUX VBO  
A (túa) nai morreu por ti. 

Tibi  mater  mortua est 

CCFin SUX VBO  
A raíña ten dúas fillas. (Literalmente di: dúas fillas hai para a raíña) 

Duae filliae  reginae  sunt 

Dat pos SUX VBO  
� 5) Escipión tivo por sobrenome o Africano. 

Scipioni  cognomen  fuit  Africanus  > 

Dat pos ATR SUX VBO 
Scipio  cognomen  Africanum  habuit  

CPvo CD CD SUX VBO  
O meu amigo ten un can. 

Amico meo   canis  est  > 

Dat pos SUX VBO 
Amicus meus   canem  habet 

CD SUX VBO  
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� 6) O mestre chamábase Marcos: Magistro nomen Marcus erat. 
Cicerón era un home de gran enxeño: Cicero vir magni ingenii fuit. 
Estes libros son dos alumnos e alumnas: Hi libri discipulis sunt. 

� 7) Tarquinio Prisco duplicou o número de senadores, edificou o Circo de Roma e insti-
tuíu os xogos romanos. 
– Trátase de tres oracións simples que forman unha oración coordinada copulativa, 

xunguidas entre si, as dúas primeiras mediante xustaposición, e a segunda e a tercei-
ra, mediante a conxunción copulativa et. 

� 8)  

ÉTIMOS LATINOS CULTISMOS PALABRAS PATRIMONIAIS 

DECIMU 
NOMINARE 

MACULA 
HERBA 

decimal, décimo 
nominar, nominal 

mácula, inmaculada 
herbicida, herbívoro 

dezmo 
nomear 
mancha 
herba 

 

� 9) Fax  provén de fac simile, que significa: fai un similar. 
Format procede da forma verbal format que significa: adaptar. 
A poboación madrileña de Brunete deriva do termo prunetum, que significa: campo 

de ameixeiras. 
O nome do municipio leonés de Fabero provén da palabra latina favarium, que signi-

fica: plantación de fabas. 

� 10) In articulo mortis: refírese ao trance final do paso da vida á morte, momento no 
que o individuo pode tomar decisións de tipo legal. 

In dubio pro reo: expresión do Dereito que defende a inocencia do inculpado nun 
crime sempre que poida existir a máis mínima dúbida. 

Pro rata parte: cota individual dalgunha cousa dividida entre varios. 
A priori: locución latina usada para indicar a demostración que consiste en descender 

da causa ao efecto ou da esencia dunha cousa ás súas propiedades. 

Do apartado  agora practica das páxinas 96 e 97. 

� A) Se lembro ben, tiñas, Elia, catro dentes: 
Unha tose expulsou dous (dentes) e outra, dous. 
Xa podes tusir tranquila todos os días: 
Nada ten unha terceira tose que facer alí. 
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Si  memini,  fuerant  tibi  quattuor,  Aelia,  dentes: 
 
 

  expulit  una  duos  tussis  et  una  duos 

 
 

iam   secura     potes   totis   tussire  diebus:   
 
 
 

nil  istic  quod  agat  tertia tussis  habet. 

CCT 

Dat pos 

NEX 
CD 

VBO 

NEX 

NEX 

O. de relativo 
MOD do CD 

CCT VBO 

SUX 

CD - Oración de infinitivo concertado 
CD 

VOC SUX 
 

VBO VBO 

SUX SUX 

VBO CD 

CCT 

CD 

CPvoSUX 

VBO CCL 

SUX 

SUX 

VBO 

 
– A oración aparece analizada no apartado anterior. 

– Potes: 2ª persoa singular presente indicativo activo do verbo possum, potui. 

– O substantivo dies, -ei ten a peculiaridade de ser de xénero masculino ou feminino 
en singular, pero sempre é masculino declinado en plural. Por iso o sintagma totis 
diebus está declinado en ablativo plural masculino, polo que funciona como com-
plemento circunstancial de tempo. 

� B) Fermoso é facer ben á República, e mesmo non absurdo é falar ben: tanto na paz 
como na guerra é lícito chegar a ser famoso. 

 

 

Pulchrum  est  bene  facere  rei publicae,  etiam  bene  dicere  haud absurdum  est: 
 
 

vel  pace  vel   bello  clarum  fieri  licet. 

VBO 

NEX 

NEX 

CCT 

VBO 

SUX - Oración de  
infinitivo concertado 

CI ATR CCM VBO 

VBO CCT 

CCM ATR 

VBO NEX ATR 

VBO 

SUX – Or. de infinitivo concertado Or. de infinitivo concertado - SUX 

 
– A análise sintáctica das funcións principais está detallada no exercicio anterior, am-

bas oracións son atributivas, e en ambas funciona como suxeito unha oración de in-
finitivo concertado. Entre elas existe unha relación de coordinación de tipo copulati-
vo, a través da conxunción etiam. 

– Como xa se explicou no apartado anterior, os tres infinitivos funcionan como núcleo 
verbal dunha oración de infinitivo que realiza a función de suxeito en cadansúa ora-
ción. 

– O tipo de oración composta de cada unha das oracións que constitúen o texto ante-
rior é o de oración composta subordinada, xa que cada unha delas leva dentro de si 
unha oración subordinada (neste caso, de infinitivo) que funciona como suxeito. 

� C) Era, de lonxe, o primeiro dos xinetes e da infantería ao mesmo tempo; ía o primeiro 
á batalla, comezado o combate retirábase o último. Estas tan grandes virtudes de varón 
igualaban enormes vicios: unha inhumana crueldade, unha perfidia máis que púnica, 
nada de verdade, nada de santo, ningún medo dos deuses, ningún xuramento, ningunha 
relixión. 

 

 

Equitum peditumque  idem  longe  primus  erat;  princeps  in proelium  ibat,   
 
 

ultimus conserto proelio excedebat. Has tantas viri  virtutes ingentia vitia aequabant, 

CCM 

VBO 

CCL 

Ablativo absoluto 

CN 

SUX CD 

VBO 

CD 

CCA CPvoSUX ATR VBO 

CN VBO CPvoSUX 
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Inhumana crudelitas, perfidia plus quam Punica, nihil  veri,  nihil  sancti,   
 
 

nullus  deum  metus, nullum iusiurandum, nulla religio. 

APO 

CN 

APO CN CN 

Todos os sintagmas deste cadro son APOSICIÓNS do SUXEITO ingentia vitia 

APO APO 

APO APO APO APO 
 

– A análise sintáctica destes sintagmas aparece no apartado anterior. A análise morfo-
lóxica sería: 

Equitum: xenitivo plural masculino de eques, -itis. 
Peditum: xenitivo plural masculino de pedes, -itis. 
• que: conxunción copulativa. 
Primus: nominativo singular masculino de primus, -a, -um. 
Has: acusativo plural feminino de hic, haec, hoc. 
Tantas: acusativo plural feminino de tantus, -a, -um. 
Viri: xenitivo singular masculino de vir, -i. 
Virtutes: acusativo plural feminino de virtus, virtutis. 
Nullus: nominativo singular masculino de nullus, -a, -um. 
Deum: xenitivo plural masculino de deus, -i. 
Metus: nominativo singular masculino de metus, -us. 

– A oración que propón o exercicio está composta de tres oracións xustapostas, a ter-
ceira das cales ten no seu interior unha construción de ablativo absoluto (conserto 
proelio) 

Engadimos a esta explicación a análise morfolóxica das palabras que non foron 
analizadas nos apartados anteriores: 

Idem: nominativo singular neutro de idem, eadem, idem. 
Longe: adverbio. 
Erat: 3ª singular imperfecto indicativo activo do verbo sum. 
Princeps: nominativo singular masculino de princeps, principis. 
In: preposición de acusativo. 
Proelium: acusativo singular neutro de proelium, -ii. 
Ibat: 3ª singular imperfecto indicativo activo do verbo eo, ii, itum. 
Ultimus: nominativo singular masculino de ultimus, -a, -um. 
Conserto: ablativo singular neutro do participio de perfecto do verbo consero. 
Proelio: ablativo singular neutro de proelium, -ii. 
Excedebat: 3ª singular imperfecto indicativo activo do verbo excido, excidi, --- 

� D) Dividimos os muros e abrimos (unha brecha) na muralla da cidade. Todos disponse 
ao labor e poñen baixo os pés escorregóns de rodas, e tenden unha corda de estopa ao 
colo; a máquina fatal franquea os muros chea de armas. 

 

 

Dividimus   muros  et  moenia  pandimus  urbis.   
CD CN CD VBO NEX VBO  
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Accingunt   omnes  operit  pedibusque  rotarum 
 
 

 subiciunt  lapsus,  et  stuppea vincula  collo 
 
 

intendunt;  scandit  fatalis machina  muros 
 
 

          feta    armis. 

CD 

VBO 

NEX CCL 

SUX VBO 

CCIn 

VBO 

CN CI 

CPvoSUX 

CCL + NEX 

CD 

SUX VBO 

CD 

 
– As formas verbais do texto son dividimus, pandimus, accingunt, intendunt e scandit, 

en presente de indicativo, co valor de presente histórico. 

– O tipo de coordinación neste texto é copulativa, mediante as conxuncións –que e et. 

� D) A expresión a posteriori úsase como una adverbio temporal que indica posteriorida-
de. 

A locución latina nihil obstat pódese entender como sinónimo de permiso. 

Do étimo latino macula deriva o cultismo castelán (e galego) mácula. 

O adxectivo salobre deriva orixinariamente do substantivo latino sal, salis. 

A forma exit provén do verbo latino exeo que significa saída. 

17.6 Unidade 6 

Do apartado avaliación  na páxina 113 

� 1) Hai que poñer atención nos infinitivos pasivos das terceiras conxugacións: 

 
1º conxugación 2º conxugación  3º conxugación  3º conxugación 

mixta  4º conxugación  

ACTIVA ornare monere regere facere aperire 

PASIVA ornari moneri regi faci aperiri 

� 2) Amavisse: amatum, -a, -um esse. 

Cepisse: captum, -a, -um esse. 

Habuisse: habitum, -a, -um esse. 

Audivisse: auditum, -a, -um esse. 

Legisse: lectum, -a, -um esse. 

� 3) Hostes + capio (infinitivo perfecto pasivo): hostes captos esse. 

Puellam + amo (infinitivo futuro pasivo): puellam amatam iri/amandam esse. 

Librum + lego (infinitivo futuro activo): librum lecturum esse. 

Poetas + audio (infinitivo perfecto pasivo): poetas auditos esse. 

� 4) Agradable e fermoso é morrer pola patria. 

 

Dulce et decorum est  pro patria  mori 

SUX - Oración de  
infinitivo concertado 

CCFin VBO ATR VBO 

 
Os alumnos e alumnas comezan a estudar.  
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Discipuli et discipulae  studere  incipiunt 

CD - Oración de  
infinitivo concertado 

VBO SUX VBO 

 
Aos poetas estalles permitido mentir. 

Poetae  mentiri  licet 

CD - Oración de  
infinitivo concertado 

VBO CI VBO 

 
Cómpre que o emperador morra de pé. 

 

Decet  imperatorem  stantem  mori 

CPvoSUX 
SUX - Oración de infinitivo non concertado 

VBO SUX VBO 

 
NOTA.- A forma stantem é un participio de presente activo en acusativo singular 

masculino do verbo sto, steti, statum, que aparece concertando co suxeito do infini-
tivo en acusativo imperatorem. 

A mestra non adoita mentir. 

 

Magistra  non  solet  mentiri 

CD - Oración de 
infinitivo concertado 

VBO CCN SUX VBO 

 
Convén crer ao mestre. 

 

Oportet  credere  magistrum 

CD 
SUX - Oración de 

infinitivo concertado 

VBO VBO 

 
Todos queren vender caro e comprar barato. 

 

Utiliter  emere   et   care  vendere   omnes  volunt 

CCM VBO NEX 
Oración de infinitivo concertado - CD 

VBO CCM SUX VBO 

 
É lícito amar aos homes pretéritos (=devanceiros) 

 

Fas  est   praeteritos  sempre  amare  viros 

VBO 

SUX - Oración de infinitivo concertado  

 CD CCT CD ATR VBO 

 
César decide defender os campamentos. 

 

Caesar  castra   defedere  placet 

VBO 
Oración de infinitivo 

concertado - CD 

 CD SUX VBO 

 
– Nas análises sintácticas anteriores xa aparece expresada a función que cumpre cada 

unha das oracións de infinitivo respecto dos verbos das oracións principais. 

� 5) César di que os inimigos suban ás naves. 
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Caesar  hostes  conscendere  in naves  dicit 
VBO CCL  SUX SUX VBO   

O poeta quere que a súa amiga lea os libriños. 

 

Poeta  amicam  libellos  legere  vult 
VBO 

Oración de infinitivo non 
concertado - CD 

 SUX CD SUX VBO 

 
– Anterioridade: Caesar hostes conscendisse in naves dicit.  

Posterioridade: Caesar hostes conscensuros esse in naves dicit. 

� 6) O xeneral ordena que os soldados salgan da cidade: Dux milites ex urbe exire iubet. 
O mestre cre que os alumnos e as alumnas non virán: Magister  discipulos et discipu-

las non venturos esse credit. 

Cómpre ler os libros dos poetas: Oportet poetarum libros legere. 

� 7) Discoteca: disco-: co mesmo sentido, peza circular que se lanzaba nos xogos + -teca: 
caixa, depósito. 

Politeísmo: poli-: moito + -teo-: deus + -ismo: doctrina. 
Análise: ana-: arriba, encima de + -lisis: liberación, separación, disolución. 
Semántica: sema-: significado + -ica: relativo a. 

� 8) Flamma: chama, chamuscar (patrimoniais), flamíxero, inflamación (cultismos) 
Homine: home (patrimonial), hominización (cultismo) 
Lucta: loita, loitador (patrimoniais), non podemos considerar como cultismos luctuo-

so, xa que provén doutra palabra latina semellante luctus, -us (loito) 
Tempu: tempo (patrimonial) 

� 9) Requiescat in pace: R.I.P. 
Exempli gratia: e.g. 
Id est: i.e. 
Confer: cf. 
Circa: ca. 

� 10) Este exercicio propón a elaboración dun pequeno esquema que axude a comprender 
e a memorizar as principais etapas da literatura latina. Como se explicou nas suxestións 
de estudo desta unidade, conviría ampliar este esquema engadíndolle os xéneros princi-
pais de cada etapa e os seus fundamentais representantes a xeito de mapa conceptual. 

Do apartado  agora practica nas páxinas 114 e 115 

� A) Fabula xura que os cabelos son seus. 

 

Fabulla  iurat  capillos  suos  esse 
VBO 

Oración de infinitivo non 
concertado - CD 

 SUX SUX ATR VBO 

 
Trátase dunha oración de infinitivo non concertado xa que o verbo en infinitivo (es-

se) ten o seu propio suxeito en caso acusativo (capillos), e non coincide co suxeito da 
proposición principal. 

� B) Así pois detrás da opulencia, a luxuria e a avaricia invadían xunto coa soberbia á 
xuventude: roubaban, gastaban, apreciaban en pouco o seu, desexaban o alleo, e non 
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apreciaban no seu prezo nin na súa xusta medida o pudor, o recato, o divino e o huma-
nos en distinción. 

 

Igitur ex divitiis  iuventutem  luxuria atque avaritia  cum superbia  invasere:   
 
 

rapere,  consumere, sua  parvi  pendere, aliena  cupere,  pudorem, 
 
 

puditiam, divina atque humana promiscua, nihil  pensi  neque  moderati  habere 

CCT 

CD 

VBO NEX CCIn 

CD VBO 

VBO CCCan VBO 

CCCan 

SUX 

CCM 

CD 

CD VBO CD VBO 

 
– O suxeito do infinitivo invasere é luxuria et avaritia. O suxeito da secuencia de infi-

nitivos rapere, consumere, pendere, cupere e haberen está elidido, pero polo contex-
to dedúcese que se refire á xuventude. 

Todos estes infinitivos tradúcense como imperfectos de indicativo. 

� C) Algúns, entre os que está Asclepiodoto, xulgan así: que o trono e o raio poden ser 
orixinados tamén polo choque de certos corpos. O Etna algunha vez estivo provisto de 
abundante lume, verteu unha gran cantidade de area abrasadora, o día quedou envolto 
en po e unha noite imprevista aterrorizou aos pobos. Disque naquel momento houbo 
moitos raios e tronos que foron producidos polo choque de corpos secos, non das nu-
bes. 

Quidam, inter quos  Asclepiodotus  est,  iudicant  sic   
 
 

 
  quorundam  quoque  corporum  concursu  tonitrum et fulmina  excuti  posse. 

CCL + NEX VBO 

SUX 

MOD do SUX - Oración de relativo  

Oración de infinitivo concertado - CD 

CN 

VBO SUX 

CCA 

SUX 

CN CAx 

CCM 

CD - Oración de infinitivo non concertado  

VBO VBO 

 
 

 

Aetna  aliquando multo igne  abundavit,  ingentem vim  harenae   urentis   effudit,  
 
 

involutus est  dies  pulvere,  populosque  subita  nox  terruit 

CCT 

Participio 
concertado 

SUX SUX CN 

VBO 

VBO VBO CCIn 

CD + NEX 

CD 

VBO SUX CCIn SUX 
 

 

 

Aiunt  tunc  plurima  fuisse  fulmina et tronitrua 
 
 

quae  concursu  aridorum corporum   facta sunt, non nubium 

CCT 

SUX 
+NEX 

MOD do SUX - Oración de relativo  
SUX 

CN 

VBO SUX VBO 

CN CAx 

CD - Oración de infinitivo non concertado  

VBO 

 
– A oración aparece analizada no apartado anterior. Para visualizala non hai máis que 

extraerlle a oración de relativo que acompaña ao seu suxeito en acusativo fulmina et 
tonitrua. A forma verbal fuisse vai expresada en infinitivo de perfecto xa que a ac-
ción que expresa sucedeu no pasado e, polo tanto, é anterior a do verbo principal 
aiunt, que está en presente. 

� D) El, en canto se fixo adolescente, poderoso polas súas forzas, co rostro fermoso, pero 
moito máis forte no carácter, non se entregou ao luxo ou á indolencia para corromperse, 
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senón que, como é costume daquela xente, cabalgaba, lanzaba a xavelina, na carreira 
competía cos seus iguais, e aínda que todo avantaxase en gloria, sen embargo era que-
rido por todos. 

 

 

Qui  ubi primum  adolevit,  pollens  viribus,  decora facie,    

 
sed  multo maxime  ingenio validus,  non  se  luxu neque inertiae  corrumpendum  dedit, 

 

CCIn 

NEX 

SUX 

CD Xerundivo 
CCFin 

CCCau 

CPvoSUX CI 

CCT 

CCM 

CPvoSUX 

VBO CPvoSUX CCN 

VBO 

 

 

 

sed,  uti   mos  gentis illius   est,  equitare, iaculari,  cursu  cum aequalis  certare,    

 
et   cum  omnis  gloria  anteiret,  omnibus  tamen  carus   esse. 

 

CCCom NEX NEX SUX 

Oración subordinada concesiva - CC 

CN VBO VBO 

CCA SUX NEX NEX 

CCT 

CCL CAx ATR 

VBO VBO 

VBO VBO 

 
– Todos os infinitivos históricos do texto son equitare, iaculari, certare e esse, que 

enumeran todo o que facía Iugurta, que sería o seu suxeito, aínda que no texto non 
aparece explícito senón substituído por qui. 

O valor de todos estes infinitivo é o dun pretérito imperfecto, xa que expresan ac-
cións de aspecto inacabado no pasado. 

� E) A lexicografía é a parte da lingüística que se ocupa da composición dos dicionarios. 

Na hemeroteca gárdanse diarios e publicacións periódicas. 

O ateísmo é a crenza en ningunha divindade. 

A ornitoloxía é a parte da zooloxía que estuda as aves. 

Os selenitas son habitantes imaxinarios da Lúa. 

� F) Épica: Virxilio. Lírica: Horacio. Historia: Tito Livio. Oratoria: Cicerón. Filosofía: 
Séneca. Novela: Petronio. Didáctica: Fedro. 

17.7 Unidade 7 

Do apartado avaliación  na páxina 129 

� 1) Cómpre axudar aos amigos. 

 

 Oportet  adiuvare  amicos 
VBO 

SUX - Oración infinitivo concertado 

CD VBO 

 
Convén ser matado (=morrer na batalla) cun amigo, que vivir cun inimigo. 

 

Expedit  cum amico  occidi, quam  cum inimico  vivere 
VBO 

SUX - Oración infinitivo concertado 

CCCom VBO NEX VBO CCCom 

 
É útil ter verdadeiros amigos. 

 

Utile  est   amicos veros  habere 
VBO 

SUX - Oración infinitivo concertado 

ATR VBO CD 

 
É lícito ser instruído mesmo polo inimigo. 
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 Fas    est     et  ab hoste  docere 
VBO 

SUX - Oración infinitivo concertado 

CCA VBO CAx 

 
Mentir é vergoñento. 

 

Turpe    est   mentiri 
VBO 

SUX - Oración 
infinitivo concertado 

ATR VBO 

 
Non lle está permitido a todos ir a Corinto. 

 

Non  licet  omnibus  adire  Corinthum 
VBO 

SUX - Oración infinitivo concertado 

CI CCL CCN VBO 

 
É necesario ensinar os ignorantes, aconsellar axeitadamente os dubitativos, consolar 

os tristes e corrixir os que erran. 
 

Necesse  est  docere   ignorantes,  dubitantibus  recte  consulere,  
 

 

    consolari  maestos,  errantes   corrigere. 

VBO 

SUX - Oración infinitivo concertado 

CD - participio  

CD VBO VBO VBO 

VBO ATR VBO VBO CCM VBO 
participio - CI 

Participio - CD 

 
� 2) Oportet discipulum magistro credere. O suxeito do infinitivo é o acusativo discipu-
lum. Tradución: Cómpre que o alumno confíe no mestre. 
Decet timeri Caesarem. O suxeito do infinitivo pasivo e o acusativo Caesarem. Tra-

dución:  Convén que o César sexa temido. 
Decet verecundum esse adulescentem. O suxeito do infinitivo é o substantivo en acu-

sativo adulescentem. Por concordancia, o seu atributo verecundum tamén ha de ir no 
mesmo caso, en acusativo. Tradución: Convén que o adolescente sexa discreto. 
Non decet principem solidam dormire noctem. O suxeito do infinitivo é o acusativo 

principem. O outro sintagma en acusativo solidam noctem é un acusativo de extensión 
que funciona como complemento circunstancial. Tradución: Non convén que o príncipe 
durma a noite enteira. 

� 3) Romani videntur venire. Construción persoal de infinitivo. Tradución: Viron vir aos 
romanos. 
Tradunt Catullum Lesbiam amare. Oración de infinitivo suxeito. Tradución: Contan 

que Catulo amaba a Lesbia. 
Non oportet hospitem semper esse hospitem. Oración de infinitivo suxeito. Tradu-

ción: Non convén que o hóspede sexa sempre hóspede. 
Poeta dicitur caecus esse. Construción persoal de infinitivo. Tradución: Disque o po-

eta era cego. 

� 4) Iugurtha in senatu iussus est Roma decedere >In senatu iussus est Iugurtham Roma 
decedere. Tradución: No Senado ordeouse que Iugurta marchase de Roma. 
Romani dicuntur adesse > Dicitur Romanos adesse. Tradución: Disque os romanos 

asistiron. 
Pueri et puellae laeti esse videntur > Videtur pueros et puellas laetos esse. Tradu-

ción: Parece que os nenos e nenas están felices. 
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Vos dicimini esse boni > Dicitur vos bonos esse. Tradución: Disque vós sodes bos. 

� 5) Traditur Venerem deam pulchram esse > Venus dea pulchra esse traditur. Tradu-
ción: Cóntase que Venus é unha deusa fermosa. 
Iubetur ducem Italia decedere > Dux Italia decedere iubetur. Tradución: Ordeouse 

que o xeneral marchase de Italia. 
Nuntiatur Hannibalem ad portas esse > Hannibal ad portas esse nuntiatur. Tradu-

ción: Anunciouse que Haníbal estaba ás portas. 
Dicitur milites Romanos Gallos vicisse > Milites Romanos Gallos vicisse dicuntur. 

Tradución: Disque os soldados romanos venceron os galos. 

� 6) Convén que o mestre axude os alumnos e as alumnas. 

 

Licet  magistrum  discipulos et discipulas  adiuvare 

SUX - Oración infinitivo concertado 

CD SUX VBO VBO 

  
Parece que o poeta está contento. 

Videtur  poetam  laetum  esse 

SUX - Oración infinitivo concertado 

 ATR SUX VBO VBO 

 
Disque Haníbal chegou a Italia. 

Dicitur  Hannibalem  ad Italiam  pervenisse 

SUX - Oración infinitivo concertado 

 CCL SUX VBO VBO 

 

� 7) Altímetro: metro (medida) 
Oroxénese: oros (montaña) + xénese (orixe) 
Mnemotécnica: mnemo (memoria) + técnica (arte) 
Microscopio: micros (pequeno) + scopio (mirar) 
Necrófago:  necro (morte) + fago (comer) 
Cefalópodo: celafo (cabeza) + podo (pé) 
Micrófono: micro (pequeno) + fono (son) 
Astronomía: astro (estrela) + nomía (norma, lei) 

� 8) Pede > pé, peón, pedal (patrimonial) / pedestre, pedicura, pedestal (cultismos) 
Lacu > lago, lagoa, lagar (patrimonial) / lacustre (cultismo) 
Apertu > aberto, abertura (patrimonial) / apertura (cultismo) 

� 9) Fabuale Aesopiae – Fedro. 
De architectura – Vitrubio. 
De rerum natura – Lucrecio. 
Satiricon – Petronio. 
Georgicas – Virxilio. 
Naturalis historia – Plinio. 
Metamorphoseon/Asinus aureus – Apuleio. 
Ars amandi – Ovidio. 

� 10) O texto que nos chegou fala das desventuras do narrador, Encolpio, e o seu amante, 
un fermoso adolescente de dezaseis anos chamado Xitón. A través da novela, a Encol-
pio resúltalle difícil facer que Xitón lle sexa fiel mentres é constantemente seducido por 
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outros. O amigo de Encolpio, Ascilto (quen parece ter unha relación previa con Encol-
pio), é outro personaxe principal pero desaparece da narrativa como á metade do texto 
que sobrevive. O episodio máis extenso do texto é o banquete de Trimalcio, un novo ri-
co e ostentoso liberto. 

Do apartado  agora practica nas páxinas 130 e 131 

� C) Aquel me parece que é igual a un deus, 
aquel, se é lícito, que supera ás divindades, 
o cal, sentado enfronte, sen cesar 
óllate e escóitate 
rindo docemente. (=cando ris docemente) 

 

 

Ille    mi   par   esse   deo    videtur,  
 

 

 

    ille,    si    fas     est,  superare  divos, 
NEX 

SUX 

CD 

VBO ATR 

SUX 

CI 2º termo 
comparación 

termo 

ATR 

Construcións persoais de 
infinitivo - CD 

VBO 

VBO VBO  

 

 

qui    sedens   adversus   identitem   te  
 

 
 spectat    et    audit  

 

 
dulce   ridentem 

SUX 
+NEX 

NEX 

MOD do SUX - 
participio concertado 

CD VBO CCL CCT 

VBO CCM 

VBO VBO 
MOD do CD - 

participio concertado 

 
– A oración que está expresada mediante unha construción persoal de infinitivo apare-

ce analizada no apartado anterior, pero merece unha explicación pormenorizada.  
O suxeito é o pronome ille que concerta en número e persoa co verbo videtur, que 

expresado en pasiva e co seu significado declarativo ou de opinión introduce unha 
oración subordinada de infinitivo concertado que funciona como complemento di-
recto xa que expresa o asunto que se declara ou opina. Esas oracións subordinadas 
de infinitivo carecen de suxeito posto que, ao tratarse dunha construción persoal de 
infinitivo, este ten que coincidir co suxeito da oración principal. 

De non aparecer o complemento indirecto mi, habería que considerar a oración 
principal como impersoal, pero ese pronome en dativo fai que identifiquemos a voz 
que fai esa declaración no poema como a voz do poeta, neste caso Catulo. 

� D) Transmitiuse á memoria que, no día no que na Cidade (=Roma) entrou o divino Au-
gusto regresando de Apolonia, ao redor do Sol (foi) visto un círculo de variada cor, cal 
acostuma ser no arco iris. A este, os gregos chamárono halo, nós podemos chamalo sen 
dúbida corona. 
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Memoriae  proditum est,  quo  die  Urbem  divus Augustus  Apollonia  reversus  intravit,  
 

 

 

         circa solem  vissum (esse)   coloris varii  circulum,  qualis  esse  in arcu  solet. 

SUX 
+CCT 

VBO CCL 

O. infinitivo 
concertado - CD 

SUX 

MOD do CCL – Oración de relativo 

CI VBO 

VBO 

SUX 

SUX 

CCL 

CCL CN CCL VBO 

Oración de infinitivo concertado - SUX de proditum est  

CCT 

VBO 

VBO 

Oración adverbial comparativa - CCM 

 

 

Hunc  Graeci  halo  vocant, nos  dicere  coronam  aptissime  possumus. 
SUX CCM VBO CD CPvoCD  CCM SUX VBO 

O. infinitivo 
concertado - CD 

VBO 

 
– A oración completa, xunto coa oración de relativo que leva dentro, está analizada no 

apartado anterior, pero hai que apuntar que a forma de infinitivo perfecto pasivo vis-
sum esse aparece co verbo auxiliar elidido o texto orixinal e hai que sobreentendelo. 

O máis complexo de ver nesta secuencia completa é que toda a oración de infini-
tivo concertado funciona como suxeito do verbo proditum est. 

– Estoutra oración aparece detallada na análise sintáctica precedente. Merece a pena 
sinalar que o pronome indefinido qualis funciona como suxeito, e ademais xungue 
esta oración de contido comparativo coa anterior. 

– A oración completa aparece analizada máis arriba. Convén reparar en que o seu 
complemento directo está elidido e correspóndese co hunc, complemento directo da 
oración precedente. 

� E) A foniatría é a parte da medicina dedicada ás enfermidades da voz. 
A cefalalxia é dor de cabeza. 
Un animal rizófago aliméntase de raíces. 
As arañas son animais artrópodos. 
O anemómetro serve para medir a velocidade ou a forza do vento. 

� F) A poesía didáctica, a fábula e a prosa científica e técnica forman parte do xénero da 
didáctica: verdadeiro. 

Lucrecio, na súa obra De rerum natura, expón técnicas de seducción e consellos 
amatorios: falso, esta obra trata de asuntos da natureza e da física; os consellos amato-
rios aparecen na obra de Ovidio Ars amandi. 

A fábula é unha composición escrita en verso, cuns personaxes principais que acos-
tuman ser animais. Verdadeiro. 
Naturalis historia de Plinio o Vello é unha obra de carácter enciclopédico. Verdadei-

ro. 
A novela Satiricón relata a transformación do mozo Lucio en asno e as súas peripe-

cias baixo esta nova identidade. Falso; este argumento pertence ao Asno de ouro de 
Apuleio. 
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17.8 Unidade 8 

Do apartado avaliación  na páxina 145 

� 1) Magistra discipulos venientes videt. A mestra ve chegar os alumnos. 
Librum legentem  Iulia. Xulia vai ler un libro. 
Legati ab hostibus missi ad Caesarem de pace venerunt. Os legados enviados polos 

inimigos ante César viñeron en son de paz. 
Poeta amicam flentem invenit. O poeta atopa a súa amiga chorando. 
Fortuna hominibus et mulieribus laborantibus iuvat. A Fortuna axuda aos homes e 

mulleres que traballan. 

� 2) Aínda que o exercicio non o solicita, ofrecemos a análise morfolóxica do sintagma e 
do participio para comprendermos mellor a solución: 
Agricola laborans.- nominativo singular masculino; participio de presente activo, 
gladiatorem moriturum.- acusativo singular masculino; participio de futuro activo, 
rebus cognitis.- dativo ou ablativo plural feminino; participio de perfecto pasivo, 
naves captae.- nominativo plural feminino; participio de perfecto pasivo, 
castra munita.- nominativo, vocativo ou acusativo plural neutro; participio de perfec-

to pasivo, 
proelio commisso.- dativo ou ablativo plural singular neutro, participio de perfecto 

pasivo, 
regis regnantis.- xenitivo singular masculino; participio de presente activo. 

� 3) Albente caelo, Caesar naves solvit. (Participio absoluto) Ao raiar a alba, César fixo 
partir as naves. 
Hostes proelio superati ad Caesarem legatos de pace miserunt. (Participio concerta-

do co suxeito hostes) Os inimigos, vencidos no combate, enviaron legados á César. 
Consilio Romanorum cognito, barbari Caesarem navibus egredi prohiberant. (Parti-

cipio absoluto) Coñecida a decisión dos romanos, os bárbaros impedían que César de-
sembarcase das naves. 
Hostes milites Caesaris ex navi egredientes conspexerant. (Participio concertado co 

complemento directo milites) Os inimigos contemplaran os soldados de César desem-
barcando da nave. 

� 4) Milites e loco superiore pilis missis facile hostium phalangem perfregerunt. (Partici-
pio concertado co complemento circunstancial de instrumento pilis) Os soldados abate-
ron facilmente a falanxe dos inimigos con dardos lanzados dende o lugar máis alto. 
Caesar triduo intermisso cum omnibus copiis eos sequi coepit. (Participio absoluto) 

César, transcorridos tres días, empezou a seguilos con todas as tropas. 
Helvetii omnium rerum inopia adducti legatos de deditione ad caesarem miserunt. 

(Participio concertado co suxeito Helvetii) Os Helvecios, obrigados pola escaseza de to-
das as cousas, enviaron legados a César (para falar) sobre a rendición. 
Concilio convocato hostes constituerunt optimum esse domum suam reverti. (Partici-

pio absoluto) Reunida a asamblea, os inimigos determinaron que o mellor era regresar á 
súa casa. 
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� 5) Sabidas estas cousas, César comezou a perseguir os inimigos. His rebus cognitis, 
Caesar hostes sequi coepit. 

Unha vez iniciado o combate... Comisso proelio... 
O xeneral viu que os soldados fuxían. Dux milites fugientes vidit. 
Sendo cónsul Cicerón... Cicerone consule... 

� 6) Verbos derivados de substantivos ou adxectivos: 
– Escuro > escurecer. 
– Flor > florecer. 
– Gloria > glorificar. 
– Cristal > cristalizar. 
– Protagonista > protagonizar. 
– Igual > igualar. 

Substantivos derivados de adxectivos: 
– Alto/a > altura. 
– Avaro/a > avaricia. 
– Libre > liberdade. 
– Xusto/a > xustiza. 
– Bo/a > bondade. 
– Moito/a > multitude. 

� 7) Insula: insulina. 
Dominare: dominación. 
Apotheca: apoteca (botica, antiga farmacia). 
Planu: planicie. 
Signa: signatario. 
Rapidu: rapidez. 

� 8) Este exercicio pretende que o alumnado revise os datos que se achegan sobre a figu-
ra de Xulio César na páxina 142 do libro e redacte un pequeno resumo biográfico que 
lle sirva como ficha de estudo. 

Do apartado  agora practica nas páxinas 146 e 147 

� C) O faro é unha torre na illa, de gran altura, levantada mediante marabillosas obras, a 
cal tomou o nome da illa. Esta illa, situada enfronte,  forma o porto de Alexandría, pero 
con bloques botados ao mar por reis anteriores ao longo de novecentos pasos está unida 
coa cidade a través dun estreito camiño e dunha ponte. Nesta illa hai vivendas de exip-
cios e un barrio da magnitude da cidade. 

 

 

Pharus  est  in insula  turris  magna altitudine, mirificis operibus  exstructa,  
 

 
quae  nomen  ab insula   cepit.  Haec insula  obiecta  Alexandriae  portum  efficit;  

 

VBO 

CCL 
Participio 

concertado co SUX 

SUX 

Participio concertado co ATR 

CD 

VBO 

VBO 

SUX 

SUX 

CCL CCM 

CD 

CCM 

VBO 

ATR 

CN VBO 

Oración de relativo – MOD do ATR 
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sed  a superioribus regibus  in longitudinem  DCCC passuum  in mare  iactis  molibus  
 

 
angusto intinere et ponte  cum oppido  congiuntur. 

 

VBO CCIn 
Participio 

concertado co CCIn 

VBO 

NEX CAx CCM CN 

CCCom 

CCL 

CCIn  

 

In hac   sunt   insula  domicilia  Aegyptorum  et   vicus  oppidi  magnitudine. 

CCL CN NEX  CCL SUX SUX CN CCM VBO  
– Exstructa: participio de perfecto pasivo, nominativo singular feminino. Acompaña 

ao substantivo turris. Rexe o complemento circunstancial de modo mirificis operi-
bus, e por todo isto concluímos que se trata dun participio concertado. 

Obiecta: participio de perfecto pasivo, nominativo singular feminino. Acompaña ao 
substantivo insula. Non rexe ningún complemento, e trátase dun participio concerta-
do. 

Iactis: participio de perfecto pasivo, ablativo plural feminino. Acompaña ao substan-
tivo molibus. Rexe o complemento axente a superioribus regibus. É unha constru-
ción de participio concertado. 

– Magnitudine: é una ablativo de calidade; e cumpre a fución de complemento cir-
cunstancial de modo. 

� D) César, tomado Órico, diríxese sen poñer demora algunha a Apolonia. Oída 
(=coñecida) a chegada deste, Lucio Estaberio, que alí tiña o mando, empezou a trans-
portar auga á cidadela e a fortificala, e a esixir reféns aos habitantes de Apolonia. 

 

Recepto   Caesar   Orico  nulla  interposita  mora   Apolloniam  proficiscor. 

CD CD 

Participio absoluto 
CCT 

VBO  CCL CD SUX VBO VBO 

Participio absoluto 
CCT/CCM  

 

 

Eius  adventu  audito,  L. Staberius, qui   ibi   praeerat,  

 

 
aquam  comportare  in arcem  atque  eam  munire   

 
                              obsidesque  ab Apolloniatibus  exigere  coepit. 

VBO CD 

VBO 

CD 

VBO 

Participio absoluto - CCT 

CD + NEX 

VBO  CCL 

NEX CCL 

CI 

CN SUX  
+NEX 

SUX 

CD 

Oración coordinada copulativa de infinitivo concertado - CD 

VBO 

Or. de relativo – MOD do SUX 

VBO 

 
– Esta oración aparece analizada no apartado anterior. 
– Eius adventu auditu pódese traducir como “coñecida a chegada deste/ coñecida a súa 

chegada” ou tamén “tras ser sabida a chegada deste/tras ser sabida a súa chegada” 

� E) Proponse este exercicio para que o alumnado elabore unha ficha sobre o autor de 
historiografía Xulio César que complete a información que se solicitaba no exercicio 8 
do apartado de “avaliación”. Neste caso haberá que resumir o cadro amarelo que figura 
na esquina inferior esquerda da páxina 143. 

� F) Post scriptum (P.S.) fai referencia a algo que se engadiu. 
De auditu significa algo que sabemos de oídas. 
Nota bene (N.B.) é unha locución usada para chamar a atención. 
Verbi gratia (V.G.) pódese usar como sinónimo de por exemplo. 
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De incognito emprégase para expresar que facemos algo ocultamente. 

17.9 Unidade 9 

Do apartado avaliación  na páxina 161 

� 1) Disco legendo: aprendo lendo; en ablativo, valor idéntico ao xerundio galego. 
Facile legendi: fácil de ler; en xenitivo, como complemento dun adxectivo. 
Lego ad discendum: leo para aprender; con valor final en acusativo máis preposición. 
Lego dicendo: leo aprendendo; en ablativo, valor idéntico ao xerundio galego. 
Disco ad legendum: aprendo para ler; con valor final en acusativo máis preposición. 
Cupida legendi: deseosa de ler; en xenitivo, como complemento dun adxectivo. 

� 2) Ad petendam pacem: para pedir a paz. (Acusativo singular feminino). 
Fructuum colligendorum: de/para recoller os froitos. (Xenitivo plural masculino). 
Ad legendas litteras: para ler as cartas. (Acusativo plural feminino). 
Urbi defendae: de/para defender a cidade (Dativo singular feminino). 

� 3) É o tempo de recoller a froita. 

 

Tempus  est   pomi   colligendi 

Construción de 
Xerundivo - CN 

CD SUX VBO VBO 

 
O xeneral veu para combater. 

Dux  ad pugnandum  venit 
Construción de 

Xerundio - CCFin 
SUX VBO 

 
É tempo para lamentarse. 

Tempus        lugendi      est 
Construción de 

Xerundio - CCFin 
SUX VBO 

 
Os inimigos enviaron legados a César para pedir a paz. 

 

Hostes  ad Caesarem  legatos  ad pacem  petendam  miserunt. 

Construción de 
Xerundivo - CCFin 

CD CD CI SUX VBO VBO 

 
� 4) Frumentum quaesitum: para buscar trigo. 

Facile auditu: fácil de oír. 
Pacem petitum: para pedir a paz. 
Mirabile dictu: admirable de dicir. 

� 5) Librum, quem mihi praestati, tibi reddo. Devólvoche o libro que me prestaches. 
Non caret is, qui non desiderat. Non carece aquel que non desexa. 
Hostes insequuntur milites qui fugiunt. Os inimigos perseguen os soldados que fo-

xen. 
Lesbia puella est, quam Catullus amat. Lesbia é a nena que ama Catulo. 
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Is ridet qui cras flebit. Ri aquel que mañá chorará. 

� 6) Quem dii oderunt, paedagogus fecerunt. A quen os deuses odian, fano profesor. 
Qui amat periculum in illo peribit. Quen ama o perigo, nel perecerá. 
Quod mirabile est, delectabile est. O que é admirable, é agradable. 
Quae supra nos, nihil ad nos. (Literal: as cousas por riba de nós, nada para nós) As 

cousas que están por riba nosa, nada nos atinxen. 

� 7) Alégrome moito de que viñeras á miña casa. (Valor completivo; introduce unha ora-
ción subordinada substantiva) 

Sane  gaudeo  quod  apud me  venisti. 

CCL NEX CCM VBO 

CD - O. subordinada substantiva 

VBO 

 
Posto que Iugurta estaba desexoso de gloria militar, o rei  Micipsa determinou expo-

ñelo aos perigos. 

 

Quod  erat  Iugurtha  adpetens  gloriae militaris,  

 

 
Micipsa  rex  statuit  eum  obiectare  periculis 

SUX ATR 

CCL CD  SUX 

NEX 

APO 

CN 

CD - Oración infinitivo concertado 

VBO 

VBO 

CCCau - O. subordinada adverbial causal 

VBO 

 
� 8) Non é tempo de xogar agora. Nunc tempus ad ludendum/Tempus ludendo non est. 

El libro que me diste é fácil de ler. Liber, quem dedisti, facilis legendi est. 
Vou a túa casa porque o desexas. Quod id cupis, apud te venio. 

� 9) Cando apareza unha soa forma, quererá dicir que é a correcta en castelán e galego 
indistintamente: traducción (castelán) / tradución (galego); colación; programación; di-
rección; dicción; lección. 

� 10) Este exercicio pretende que o alumnado busque información máis ampla que a 
achegada polo libro de texto acerca do argumento dunha das máis memorables obras de 
Salustio, Conxuración de Catilina, e elabore un pequeno resumo do mesmo. 

Do apartado  agora practica nas páxinas 162 e 163 

� A) A inmensa paixón de Catilina sempre desexaba cousas inmoderadas, incribles, altas 
en exceso. A este (=Catilina), tras o goberno de L. Sila, invadíralle o máximo desexo 
de tomar a República (=o poder) 

 

Vastus animus  Catilinae  inmoderata, incredibilia, nimis alta  cupiebat.  

 

 
Hunc  post dominationem  L. Sullae  lubido maxume  invaserat  rei publicae  capiundae. 

CN -Construción de Xerundivo 

SUX CD 

CCT CD CD  SUX 

CN 

CN 

VBO 

VBO VBO 

 
– Trátase dunha construción de xerundivo xa que a forma verbal nominal vai declina-

da no mesmo caso, xénero e número que o substantivo ao que acompaña como se fo-
se un adxectivo deste, neste caso dativo singular feminino. Sintacticamente non nos 
debe sorprender que ese substantivo en dativo funciona semánticamente como com-
plemento directo da forma verbal en xerundivo (posto que é a república o que Catili-
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na desexa tomar), xa que este tipo de construción non ten un correlato semellante nas 
linguas romances. 

� B) Catilina foi atopado moi lonxe dos seus, entre os cadáveres dos inimigos, aínda res-
pirando moi pouco e retendo no seu rostro a ferocidade de ánimo que tivera vivo. Fi-
nalmente, de entre todo o exército nin na loita nin na fuga foi capturado algún cidadán 
libre. 

Catilina  vero longe  a suis  inter  hostium  cadavera  repertus est,    

 

 
paululum  etiam  spirans  ferociamque  animi,  quam  habuerat  vivos, in voltu  retinens. 

Oracións de participio concertado co SUX, coordinadas copulativas 

NEX 
+CD 

SUX CCL 

CCCan 

MOD do CD – Oración de relativo 

CCT CD + NEX CCL CPvo
SUX 

 CCL 

CN 

CCL CCL CN VBO 

VBO VBO VBO 

 

 

Postremo  ex omni copia  neque in proemio neque in fuga   

 

quisquam civis ingenuus captus est.  

SUX 

CCL CCT CCL 

VBO  
– A oración de relativo do texto anterior ten como antecedente o substantivo ferociam, 

que no texto leva enclítico o nexo copulativo –que. O pronome relativo vai declina-
do en acusativo porque funciona, ademais de nexo, como complemento directo da 
oración subordinada, xa que substitúe o seu antecedente dentro dela. 

� E) Potare: poción; censere: censura; monere: monumento; audire: audición; fundare: 
fundación; regere: rector; medicari: medicamento. 

� F) Os Anales foron escritos por Tácito. A conxuración de Catilina e A guerra de Iugur-
ta escribiunos Salustio. A Historia Augustea a escribiu Amiano Marcelino. Os Libros 
dende a fundación da cidade escribiunos Tito Livio. E As vidas dos doce Césares é 
obra de Suetonio. 

17.10  Unidade 10 

Do apartado avaliación  na páxina 177 

� 1) Cum bonis bonus, cum perversis perversus. (Bo cos bos, perverso cos perversos) 
Cum funciona aquí como preposición en ambos casos acompañando aos ablativos plu-
rais bonis e perversis. 
Cum acussas alium, propriam prius inspice vitam. (Cando acuses a alguén, examina 

antes a túa propia vida). Cum introduce aquí como conxunción unha proposición subor-
dinada adverbial temporal, xa que o verbo desta acussas presenta modo indicativo, aín-
da que  a tradución o transformemos en subxuntivo para que soe mellor en galego. 
Pugnare cum diis cumque fortuna grave est. (Loitar contra os deuses e contra a for-

tuna é perigoso) Cum funciona aquí como preposición en ambos casos acompañando os 
ablativos plurais diis e fortuna. 
Cum docemus, discimus. (Cando ensinamos, aprendemos) Cum introduce aquí como 

conxunción unha proposición subordinada adverbial temporal, xa que o verbo desta do-
cemus presenta modo indicativo. 

� 2) Cum Hannibal ad portas esset, milites intra muros se receperunt.  



Páxina 58 de 82 

 

Ao estar Haníbal ante as portas, os soldados retiráronse ao interior da muralla. 
Caesar cum ad flumen Baetim venisset, copias as castra traduxit. 

Como chegase César ao río Betis, (= Como César chegara ao río Betis) fixo pasar as 
tropas ao outro lado do río para acampar. 

� 3) Perditis rebus omnibus (Perdidas toda sas cousas) > Cum omnes res perditae es-
sent/fuissent (Ao ter perdido todas as cousas/tendo perdido todas as cousas/como fosen 
perdidas todas as cousas) 
Hoc misso praesidio (Enviada esta axuda) > Cum hoc praesidium missum est/fuit 

(Ao ter enviado esta axuda/tendo enviada esta axuda/como fose enviada esta axuda) 
Africa recepta (Tomada África) > Cum Africa recepta esset/fuisset (Ao ser tomada 

África/tendo tomada África/como África fose tomada) 
Sedente domino (Sentando o señor) > Cum dominus sederet (Ao sentar o se-

ñor/sentando o señor/ como sentase o señor) 
His rebus nuntiatis Afranio (Anunciadas estas cousas a Afranio) > Cum eae res 

Afranio nuntiatae essent/fuisset (Ao ser anunciadas estas cousas a Afranio/sendo anun-
ciadas estas cousas a Afranio/como fosen anunciadas estas cousas a Afranio) 

� 4) Cum sis fur, alios esse fures suspicaris. (Cum+subxuntivo: valor causal) 
Como/porque eres ladrón, supós que os outros o son. 
Cum pauca legat, pauca scit. (Cum+subxuntivo: valor causal) 
Como le pouco, pouco sabe. 
Cum loqui nesciant, tacere non possunt. (Cum+subxuntivo: valor concesivo) 
Aínda que non saiba falar, non pode calar. 
Defendo iniuram, cum possum. (Cum+indicativo: valor temporal) 
Rexeito a inxustiza, cando podo. 
Cum adsit ursus, vestigia quaeris. (Cum+ subxuntivo: valor concesivo) 
Aínda que o oso estea presente, busca as súas pegadas. 

� 5) Cando César chegou, ordenou cruzar o río. Cum Caesar venisset, flumen transire 
iussit. 

Ao saír o sol, chegaron a Italia. Cum sol oriatur/oriretur, in Italiam pervenerunt. 
Aínda que non queiras, hei ir a Roma. Cum nolis, Romam ibo. 
Ao ter escoitado iso, marchou coas súas tropas. Cum hoc audivisset, cum copiis pro-

fectus est. 

� 6) Astra ponere – alzarse ata os astros. Fugam ponere – emprender a fuga. Fuga salu-
tem ponere – buscar a salvación na fuga. Naves ponere – intentar chegar ás naves. Glo-
riam ponere – aspirar á gloria. Aliquem bello ponere – facer a guerra a alguén. 

� 7) Tersu > terso, tersura (castelán) 
Ancora > áncora, ancorar, ancoradoiro, ancoraxe. 
Rotundu > rotundo, rotundidade, redondo, redondez, redondear, redondilla. 
Perna > perna, pernil, pernada, perneira. 
Operari > operario, operar, obrar, obra, obradoiro, manobrar, obreiro. 
Ovu > ovo, ova, ovario, ovular, óvulo, oval, ovalado, ovíparo, oveira, desovar. 

� 8) Cómpre redactar neste exercicio unha definición completa e exhaustiva que recolla 
que tipo de xénero literario é a oratoria, en que consiste, e cales son as súas principais 
características, e de que partes está composto un discurso. O libro de texto non recolle 
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estes datos, polo que haberá que acudir a diferentes fontes de información como enci-
clopedias, ou á web. 

Do apartado  agora practica nas páxinas 178 e 179 

� A) Pasado o tempo da noite fixeron unha saída contra a lexión VI, xa que os nosos es-
taban distraídos nun traballo de fortificación, y comezaron a loitar con valor; o ataque 
deles foi reprimido polos nosos, aínda que os cidadáns eran defendidos pola súa posi-
ción superior. Aínda que estes comezaran a facer a saída, sen embargo eles eran supe-
rados polo valor dos nosos soldados a pesar da súa posición máis baixa, non obstante, 
rexeitados os adversarios e debilitados polas moitas feridas, repregáronse sobre a praza. 

 

Praeterito  noctis  tempore  eruptionem  ad legionem VI   fecerunt,   

 

 
cum  in opere  nostri  distenti essent,   acriterque  pugnare  coeperunt; 

 

 
quorum  vis  repressa (est)  a nostris,  etsi  oppidani  superiore loco  defendebantur.  

SUX 

VBO 

CCL 

SUX 

Ablativo absoluto - CCT 

CCL CCM + NEX NEX 

VBO NEX 
+ CN 

 SUX 

SUX 

CD 

CAx 

CN 

CCL VBO 

 Or. infinitivo concertado - CD 

VBO 

NEX 

VBO 

VBO 

Oración de relativo – MOD do SUX elíptico de fecerunt 

O. subordinada adverbial causal - CCCau 

VBO 

 
 

Hi   cum  eruptionem  facere   coepissent,  

 
 

 tamen  virtute  militum nostrorum  qui  etsi  inferiore loco  premebantur, 

 
tamen  repulsi   adversarii  bene multis vulneribus  adfecti   in oppidum  se  contulerunt. 

Participio 
concertado 

 MOD do SUX 

SUX 

VBO CD NEX CAx CCL 

NEX 

VBO  SUX 

CN NEX 

CD 

CAx 

VBO 

CCL 

VBO 
 Or. infinitivo concertado - CD 

VBO NEX 

VBO 

O. subordinada adverbial concesiva - CCCau 

Participio concertado - CPvoSUX 

 
– Cum in opere nostri distenti essent. Como se pode apreciar na análise sintáctica pre-

cedente, esta proposición é unha oración subordinada adverbial causal, xa que vén 
introducida pola conxunción cum e o seu verbo está en pretérito pluscuamperfecto 
de subxuntivo pasivo. 

– Hi cum eruptionem facere coepissent. Neste segundo caso a partícula cum introduce 
unha proposición subordinada concesiva, porque o seu verbo está conxugado en pre-
térito imperfecto de subxuntivo activo, e porque a partícula correlativa tamen, que 
inicia a oración principal axuda a diferenciala dun posible valor causal. 

– Repulsi: nominativo plural masculino do participio de perfecto pasivo de repello, 
reppuli, repulsum. É un participio concertado co suxeito adversarii que polo tanto 
funciona como modificador deste. 

Adfecti: nominativo plural masculino do participio de perfecto pasivo de adficio, ad-
feci, adfectum. É un participio concertado co suxeito adversarii que funciona como 
complemento predicativo deste suxeito levando á súa vez un complemento axente 
que o modifica debido ao seu carácter pasivo. 

� B) Rómulo, fundada a cidade, que chamou polo seu nome, acolleu a unha multitude de 
pobos veciños na cidade; escolleu cen entre os anciáns, aos que chamou senadores a 
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causa da súa vellez. Entón, como el mesmo nin o pobo tiñan esposas, invitou a un es-
pectáculo de xogos as nacións veciñas á cidade e Roma e raptou as súas mozas. 

 

Romulus,  condita  civitate,  quam  ex nomine suo  Romam  vocavit, 
 

 
 

multitudinem  finitimorum  in civitatem  recepit;  centum  ex senioribus  elegit, 
 

 
quos   senadores  nominavit  propter senectutem. 

 CCCau 

CD CCCau 

Ablativo absoluto - CCT 

CN CCL 

VBO NEX 
+ CD 

CPvoCD  SUX 

CD CD VBO 

VBO 

CCL 

VBO 

VBO 

MOD do CD do ablativo absoluto - Oración de relativo  

NEX 
+ CD 

CPvoCD 

MOD do CD - Oración de relativo  

 
 

Tunc,  cum  uxores  ipse et populus   non   haberent, 
 

 
 

invitavit  ad spectaculum  ludorum  vicinas  urbis Romae  nationes, 
 

 
atque   earum  virgines  rapuit. 

 CN 

CD 

NEX 

CCN 

CN CCL 

NEX 

CD 

 SUX 

CD CD CN 

CCL 

VBO 

VBO 

VBO 

CCCau - Oración subordinada adverbial causal 

MOD do CD - Oración de relativo  

 
– A análise sintáctica ofrécese arriba. A proposición que o exercicio pide que comen-

temos é unha oración subordinada causal introducida pola conxunción cum que rexe 
un verbo conxugado en pretérito imperfecto de subxuntivo activo haberent. Sinale-
mos que a tradución desta secuencia non pode ser literal expresando o verbo en sub-
xuntivo xa que soaría mal en galego, polo que hai que traspoñer o modo e usar o in-
dicativo, ou ben un xerundio, ou ben unha oración de infinitivo precedido de prepo-
sición. Neste exemplo: como el mesmo nin o pobo tiñan esposas.../ non tendo el 
mesmo nin o pobo esposas.../ ao non ter el mesmo nin o pobo esposas... 

� E) O balance fiscal foi positivo porque por primeira vez houbo un superávit de mil mi-
llóns de euros. 

Fixérono motu propio, porque ninguén llelo pedira. 

A presentación da súa nova película tivo un inicio sui generis, dado o carácter excén-
trico da actriz. 

O ataque á embaixada pódese converter nun casus belli. 

� F) César escribiu obras historiográficas sobre as orixes de Roma. Falsa, xa que este te-
ma abordárono outros escritores como Tito Livio ou Eutropio. 

Cicerón é o orador máis importante da literatura romana. Verdadeira. 

A época clásica da literatura latina abarca o século I a.C. Verdadeira. 

A conxuración de Catilina e Iugurta son obras do historiador romano Salustio. Falsa, 
porque ese título é mestura de dous que si escribiu Salustio: A conxuración de Catilina e 
A guerra de Iugurta. 

A obra do historiador Tito Livio iníciase coa fundación de Roma. Verdadeira. 
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17.11  Unidade 11 

Do apartado avaliación  na páxina 195 

� 1) Ut Caesar haec vidit, iratus est. Cando César viu isto, anoxouse. (Valor temporal) 

Vita non est ut credis. A vida non é como ti cres. (Valor comparativo) 

Ut litteras recipit Marcus , valde gaudet. Cando Marcos recibe as cartas, alégrase 
moito. (Valor temporal) 

Ut homines sunt, ita morem geras. Segundo como sexan os homes, adáptate ao cos-
tume. (Valor comparativo) 

Ut tuba signum datum est, milites ad arma concurrerunt. Cando o señal foi dado po-
la trompeta, os soldados acudiron ás armas. (Valor temporal) 

� 2) Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. Aínda que as forzas falten, sen embar-
go a vontade debe ser louvada. 

Magister discipulis suadet ut studeant quotidie. O mestre aconsella aos alumnos de 
que estuden a diario. 

Ut ameris, amabilis esto. Para que seas querido, sé amable. 

Ita mihi Hispania placuit ut iterum regredi velim. Tanto me gustou Hispania, que 
quixera volver de novo.  

� 3) Res sunt ut tibi narro. (Indicativo: valor comparativo) As cousas son como chas con-
to. 

Poeta vult ut amica domum secum veniat. (Subxuntivo: valor completivo) O poeta 
quere que a súa amiga vaia con el a casa. 

Ut sementem feceris, ita metes. (Subxuntivo  +ita: valor consecutivo) Como semen-
taras, así recollerás. 

Ut amicus moritur, maxima tristitia afficimur. (Indicativo: valor temporal) Cando 
morre un amigo, somos afectados pola máis grande tristeza. 

Edo ut vivam, non vivo ut edam. (Subxuntivo: valor final) Como para vivir, non vivo 
para comer. 

� 4) Puer timet ut mater veniat. O neno teme que veña a súa nai.  

Puer timet ne mater veniat. O neno teme que non veña a súa nai.  

Opto ne misera sis. Desexo que non sexas feliz.  

Opto ut beata sis. Desexo que sexas feliz. 

� 5) O xeneral teme que os aliados non veñan. Dux timet ne socii veniant. 

Cando chegou César a Roma, fíxose a paz. Ut Caesar Romam venisset, pax facta est. 
Isto é tal como cho conto. Hoc est ut tibi narro. 

O senado chamou o xeneral para que preparase a guerra. Senatus ducem vocavit ut 
bellum pararet. 

� 6) Magistra discipulae rogat ne in aula ludat. A mestra pídelle a nena que non xogue 
na aula. 

Hostes nuntium miserunt ne pacem nuntiarent. Os inimigos enviaron a un mensaxei-
ro para que non anunciase a paz. 

Caesar legato dixit ne noctu iter faceret. César díxolle ao legado que non fixese a 



Páxina 62 de 82 

 

viaxe de noite. 

� 7) Avunculus meus me monuit ne hoc facerem. O meu tío exhortoume para que non o 
fixese. 

Non nullus venit. Alguén vén. (A dobre negación afirma de xeito enfático) 

Nemo hoc non audit. Todos escoitan isto. 

Ne veniat magister timemus. Tememos que non veña o mestre. 

Pater orat ne filius abeat longius. O pai pide que o seu fillo non marche moi lonxe. 

Ne omnibus crede. Non creas en ninguén. 

� 8) Coloso: persoa o cousa que polas súas calidades sobresae moitísimo. 
Harpía: persoa cobizosa que saca canto pode con malas artes. 

Adonis: mozo moi fermoso. 

Hecatombe: desgraza, catástrofe, en especial, con gran cantidade de mortes.  

� 9) Aqua: auga, augar, augaforte, auganeve, acuífero, acueducto, acuarela, acuario. 

Populu: pobo, poboación, poboar, populacho, popular, populoso. 

Amplu: amplo, ampliar, amplitude, amplificar, ampliación. 

Magister: mestre, mestría, maxisterio, maxistratura, maxistrado. 

Tabula: táboa, entaboar, taboleiro, taboado. 

Clave: chave, chaveiro, chavella, clave, clavicordio, clavícula. 

� 10) Toda a información que se precisa para redactar este exercicio consta no libro na 
páxina 191. 

Do apartado  agora practica nas páxinas 196 e 197 

� C) Cando Vulcano soubo de que Venus se deitaba furtivamente con Marte e que non 
podía opoñerse á forza deste, fixo unha cadea de diamante e colocouna ao redor do lei-
to para enganar a Marte con astucia. Este, cando chegou á cita, caeu con Venus nas re-
des de xeito que non podía desligarse. Como o Sol lle comunicou isto a Vulcano, este 
viunos xacendo nus. 

 
 

Vulcanus  cum  resciit    Venerem  cum Marte  clam  concumbere    
 

 

                                          et    se   virtuti  eius  obstinere   non   posse, 

 

catenam  ex adamante  fecit  et  circum lectum  posuit, ut  Martem  astutia  deciperet. 

CD NEX CCIn 

VBO 

O. infinitivo concertado - CD 
SUX CCM 

CC 

CCCom NEX  SUX 

SUX 

VBO 

CCN 

CCIn CD 

CN 

CCL VBO 

CD - Oracións copulativas de infinitivo concertado 

VBO 

NEX 

NEX 

VBO 

VBO Oración subordinada 
adverbial temporal - CCT 

VBO 

CCFin - Oración subordinada adverbial final 

 

 

Ille  cum   ad constitutum  venisset,  concidit  cum Venere  in plagas 

 
 

adeo ut   se   exsolvere  non  possent. 

VBO 
O. infinitivo 

concertado - CD 

NEX  SUX 

SUX 

VBO 

CCN 

CCL CCCom CCL VBO 

NEX VBO 
Oración subordinada 

adverbial consecutiva - CC 

Oración subordinada adverbial temporal-causal - CC 
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Id  Sol  cum  Vulcano  nuntiasset,  ille  eos  nudos  cubantes   vidit. 
CD CD VBO NEX CPvoCD  SUX SUX VBO CI VBO 

Oración subordinada adverbial causal - CCCau CPvoCD - Participio 
concertado 

 
– Na oración a, o nexo polivalente ut funciona como introdutor dunha oración subor-

dinada adverbial final. Na oración b, ut vai precedido da partícula adeo que matiza o 
seu valor e nos informa de que estamos ante un nexo de valor consecutivo. 

– A oración equivalente á do texto sería: ille eos nudos cubare vidit. (El viunos xacer 
nus) 

� D) Viriato, que loitaba contra os romanos na Lusitania, primeiro foi pastor, despois xe-
fe de bandidos; finalmente concitou a tantos pobos á guerra que foi considerado libera-
dor de Hispania contra os romanos. Foi asasinado polos seus, tras mover durante cator-
ce anos as Hispanias (=as provincias hispanas) contra os romanos. 
  

 

Viriathus,  qui   contra Romanos  in Lusitania  gerebat,  pastor   fuit    primo, 
CCT  SUX VBO CCL CC VBO ATR NEX + 

SUX 

MOD do SUX - Oración de relativo   

 

mox  latronum  dux;  postremo  tantos  ad bellum  populos  concitavit, 

 

ut     adsertor  contra Romanos  Hispaniae  putaretur.  

CN 

CN 

CD 

CPvoSUX 

VBO CCT CCT 

CC 

ATR CCFin CD 

NEX VBO 

Oración subordinada adverbial consecutiva - CC  

 

A suis interfectus est; cum  quattordecim annis  Hispanias  adversus Romanos  movisset. 

 CD VBO CAx CCT CC NEX VBO 

CCT - Oración subordinada adverbial temporal-causal  
– A conxunción ut nesta oración composta, introduce como se ve na análise sintáctica 

precedente unha oración subordinada consecutiva, xa que expresa a consecuencia do 
dito na oración principal. 

– A conxunción cum na última oración do texto presenta un valor temporal-causal, xa 
que rexe un verbo expresado en modo subxuntivo. É o valor de cum coñecido tamén 
como cum histórico, moi usado nas narracións para expresar sucesos que manteñen 
unha relación causa-efecto coa oración principal ao tempo que tamén sucederon an-
tes do que narra a oración principal. 

� E) O protagonista masculino da película era un verdadeiro adonis pola súa beleza. 
É unha persoa de poucas palabras, a súa intervención sempre é lacónica. 
Enfadouse tanto que se puxo feito un basilisco. 
Enxéñase para conseguir cartos de todo o mundo; é unha verdadeira harpía. 
O sismo e a posterior fame provocaron unha gran hecatombe na rexión afectada. 

� F) O exercicio propón ao alumnado a redacción dun resumo sobre o argumento da 
Eneida, unha das principais obras da literatura latina; xa que é moi frecuente que apare-
zan preguntas sobre a mesma tanto nas probas do curso coma nas de acceso á universi-
dade, e aínda que non se lle esixa que lean máis que uns fragmentos, é moi necesario 
que coñezan o argumento completo. 
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17.12  Unidade 12 

Do apartado avaliación  na páxina 211 

� 1) Ut absolvaris, ignosce. Perdoa, para que sexas absolto (=para ser absolto) 
Ut aegrotatio fit in corpore, sic aegritudo in animo. Como a enfermidade existe no 

corpo, así a aflición no ánimo. 
Ut ameris, ama. Ama, para ser amado 
Ut incepit fidelis sic permanet. Como comezou, así permanece fiel. 

� 2) Ut salutas, ita salutaberis. Como saúdas, así serás saudado. 
Praestat amari quam timeri. Vale máis ser amado que ser temido. 
Ut ver dat florem, studium sic reddit honorem. Como a primavera dá a flor, así o es-

tudo outorga a gloria. 
Quot caelum stella, tot habet tua Roma puellas. Como (ten) o ceo estrelas, así ten 

mozas a túa Roma. 
Tantum est tacere verum, quam et falsum dicere. Tanto (=igualmente) est calar a 

verdade, como dicir mentira. 

� 3) Ut discas mare salsum esse, nihil opus totum ebibere. Para que digas que o mar é 
salgado, non é necesario bebelo todo. (Ut + subxuntivo) 
Ad pacem petendam. Para pedir a paz. (Construción de xerundivo) 
Ne rota crepet ungitur axis. Para que a roda non renxa, úntase o eixo. (Ne + subxun-

tivo) 
Causa amandae puellam. Para amar á moza. (Causa + xerundio en xenitivo) 
Venio ad te gratulatum. Veño para felicitarte. (Supino con valor final) 

� 4) Ut comendas, vivis; comedo, ne vivere cesem.  
Vives para comer; eu como para non cesar de vivir (=morrer) 

Ne pereant, lege mane rosas: cito virgo senescit.  
Para que non se perdan, colle mañá as rosas: a doncela rapidamente envellece. 

Exempla dicam quo melius intellegas. 

Poñereiche un exemplo para que o entendas mellor. 

� 5) Tal como amas, así serás amado. 

 

Ut  amas;   sic  amaberis. 

 NEX VBO CCM VBO 

CC - Oración 
subordinada 
comparativa 

 
Ela veu para saudarme. 

 

Ea  venit   ad me  salutatum. 

 SUX VBO CD VBO 

CCFin – Supino 
con valor final 

 

Ea  venit   ut   me  salutet. 

 SUX VBO CD NEX VBO 

CCFin – oración 
subordinada final  

É mellor aprender que non saber. 
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Praestat  dicere  quam  scire. 
 VBO VBO 

SUX - O. infinitivo concertado 

NEX VBO 

CC - O. sub. comparativa  

 
Enviáronse legados para pedir a paz. 

 

Legati  missi sunt  ad pacem  petendam. 

 VBO CD  SUX VBO 

CCFin – Construcción Xerundivo  
� 6) Quia natura mutari non potest, idcirco verae amicitiae sempiternae sunt. 

Posto que a natureza non pode ser cambiada, por este motivo as amizades son 
eternas. 
Quoniam non potest fieri is quod vis, id velis quod possit. 

Xa que non podes facer o que desexas, desexa aquilo que poidas. 
Hostes a castris exierunt quo dux eos vocavit. 

O inimigos saíron dos campamentos, porque o xeneral chamounos. 
Cum invisus sit, quia timetur, timeri vult. 

Como é odiado por ser temido, quere ser temido porque é odiado. 
Cum pauca legat, pauca scit. 

Como le pouco, sabe pouco. 

� 7) Sabe poucas cousas porque non quere ler. 

 

Pauca  scit  quia  non  legere  vult. 
 VBO 

CCCau – O. subordinada causal 

CCN  CD 
Or. infinitivo 

concertado - CD 

VBO NEX VBO 

 
Os soldados retiráronse ao campamento porque o xeneral o ordenou. 

Milites  in castra  recesserunt  quia  dux  iussit. 

 VBO 

CCCau – O. subordinada causal 

CCN  SUX VBO NEX SUX 

 
� 8) Exo- = fóra: exóxeno, exorcismo, exonerar, exorbitante. 

Endo- = dentro: endoscopia, endogamia, endóxeno, endosfera. 
Tele- = lonxe: telescopio, televisión, teléfono, telepatía, telégrafo. 
Eu-/Ev- = ben, bo: eutanasia, eufónico, euforia, eufemismo, eucaristía. 
Iso- = igual: isóscele, isométrico, isóbara, isoglosa, isotérmico. 

� 9) Equidistancia é a igualdade de distancia entre varios puntos. 
Benefactor é sinónimo de benfeitor. 
Quedar exanqüe (en castelán) quere dicir estar sen forzas, aniquilado. 
A exogamia é a práctica de contraer matrimonio cun cónxuxe de distinta tribo ou as-

cendencia. 

� 10) Este exercicio pretende que o alumnado continúe no seu labor de elaboración de fi-
chas de estudo acerca dos diferentes autores e obras deste curso, neste caso centrándose 
na figura de Ovidio e na súa obra Metamorfoses. 
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Do apartado  agora practica nas páxinas 212 e 213 

� B) Fabio tentaba os ánimos das cidades veciñas por medio de cartas e mensaxeiros. No 
río Segre tendera dúas pontes, distantes entre si catro mil pasos. Por estas pontes envia-
ba para pacer (aos cabalos), porque aquilo que había desta parte do río o esgotaran os 
días anteriores. 

Fabius  finitimarum civitatum  animos  litteris nuntiisque  temptabat. 

 CN CD SUX CCIn VBO  

In Sicori flumine  pontes  effecerant  duos  distantes  inter se  milia  passuum  IIII. 

 CCL 

CPvoCD - Participio concertado 

CD CD CCL CCCan CN CCCan VBO VBO 

 

His pontibus  pabulatum  mittebat, quod  ea, quae  citra flumen  fuerant, 

 
 

 

superioribus diebus  consumpserat. 

 

CCL CD 

CCCau – Oración subordinada adverbial causal 

CCT 

NEX + 
SUX 

CCL VBO 

VBO 

NEX VBO VBO 

Supino con valor 
final - CCFin 

MOD do CD - Oración de relativo  

 
– A oración aparece analizada arriba, e nela hai que destacar que, funcionando como 

complementos circunstanciais do verbo principal mittebat, existen una construción 
de supino con valor final pabulatum, e unha oración subordinada adverbial causal in-
troducida pola conxunción quod. 

–  A forma pabulatum é o supino do verbo pabulor, e aquí ten valor final xunto con 
verbo con sentido de movemento mittebat. 

C) Vou escribir a guerra que o pobo romano fixo contra Iugurta, rei dos númidas; primeiro 
porque foi grande, cruel e de vitorias inconstantes, despois porque entón por primeira vez 
se fíxo fronte á arrogancia da nobreza. 

 

 

Bellum  scripturus est, quod  populus Romanus  cum Iugurta  rege  Numidarum  gessit, 
NEX 
+CD 

CC VBO SUX APO VBO SUX CN 

MOD do SUX - Oración de relativo  

 

 

primum  quia  magnum et atrox  variaque victoria  fuit, 

CCM CCT 

CCCau – Oración subordinada adverbial causal 

VBO NEX ATR 

 

dehinc  quia  tunc  primum  superbiae  nobilitatis  obviam  itum est. 

CC CCT CCL 

CCCau – Oración subordinada adverbial causal 

SUX VBO CCT NEX CN  
– A oración de relativo aparece na análise anterior; funciona como modificador do su-

xeito da oración principal, que lle serve como antecedente: bellum. 
– A forma gessit é 3º persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo do verbo 
gero, gessi, gestum. 

� E) Unha persoa bilingüe é aquela que ten dúas linguas. 
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O adxectivo meridiano refírese á hora do mediodía. 
A telefotografía é a arte de tomar fotografía de obxectos que están moi lonxe. 
Isocronismo significa “igualdade de duración nos movementos dun corpo”. 
A endogamia é a práctica de contraer matrimonio con cónxuxes de ascendencia co-

mún. 

� F) O exercicio propón a elaboración dunha ficha cos datos fundamentais sobre o autor 
Ovidio, na que se recollan os datos fundamentais sobre el e a súa obra. 

17.13  Unidade 13 

Do apartado avaliación  na páxina 227 

� 1) Non (hai) ningunha cousa tan mala, que non haxa algo que se aproveite nela. 
 

 

Tam   mala  res nulla,  quin   sit   quod   prosit   in illa. 
NEX  SUX NEX + ATR CCL VBO VBO 

SUX - Oración de relativo 
substantivada 

CC - Oración subordinada adverbial consecutiva 

NEX + 
SUX 

 
(É) tan bo, que non (é) bo para nada. 

 

Adeo  bonus,  ut   ad nihil   bonus. 
NEX  ATR NEX + ATR CCFin 

CC - Oración subordinada 
adverbial consecutiva  

Tan laborioso estás que non miras tras de ti? 

 

Tam laboriosus  est,  ut   post te   non  respicias? 
NEX  CCN NEX + ATR CCL VBO VBO 

CC - Oración subordinada 
adverbial consecutiva  

Os asuntos dos mortais son de tal xeito que nada dura no mesmo estado. 

 

Eiusmodi  mortalium  sunt   res,   ut   in eodem   nihil  duret  statu. 
SUX NEX  CCM NEX/CCM CN SUX CCM VBO VBO 

CC - Oración subordinada adverbial consecutiva  

� 2) Quamquam haec etiam auditu acerba sunt, tamen audire tolerabilius est quam vide-
re. Aínda que estas cousas sexan crueis de oír, sen embargo é máis tolerable oír que 
ver. 

Quamvis sint modica, prosunt tamen omina lucra. Aínda que sexan módicas, todas as 
ganancias son útiles. 

Etsi nullos inimicos tibi faciat iniuria, multos tamen facet invidia. Aínda que ningún 
inimigo che fai a inxustiza, sen embargo a envexa faiche moitos. 

Licet superbus ambules pecunia, fortuna non mutat genus. Aínda que pasees orgullo-
so pola túa riqueza, a fortuna non muda a túa orixe. 

� 3) Tot hominibus commoditates largita est natura, ut nihil amplius optare queant. 

A natureza dá tantas vantaxes aos homes, de xeito que estes non poden desexar 
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máis nada. 

Quamquam non dixeris, tamen apparet e pelle. 

Aínda que non o digas, aparece no teu rostro. 

Sic age alienum, ut tuum non obliviscaris negotium. 

Trata o negocio alleo, de modo que non esquezas o teu. 

Licet quaeramus pacem, pace tamen non fruimur. 

Aínda que queiramos a paz, non obstante non gozamos coa paz. 

Quamvis nolim, cogar amare tamen. 

Aínda que non queira, porén serei obrigado a amarte. 

� 4) Aínda que non o digas, non obstante vese no teu rostro. 

 

Quamquam  non  dixeris,   tamen   apparet  e pelle. 

NEX  CCL CCN NEX VBO VBO 

Oración subordinada adverbial concesiva - CC  
El é tan bo alumno que o profesor lle deu un premio. 

 

Is  adeo bonus discipulus  est,  ut   magister  ei  donum  dederit. 
SUX NEX NEX + ATR SUX CI CD VBO VBO 

CC - Oración subordinada adverbial consecutiva  
Aínda que ela o ama, el non a quere. 

 

Quamvis   ea   eum  amet,  is   eam  non  amat. 
SUX NEX  SUX CD CCN CD VBO VBO 

CC - Oración subordinada 
adverbial concesiva  

� 5) Que no enunciado do exercicio apareza o verbo nun modo determinado, non quere 
dicir que en latín teña que ir conxugado nese mesmo modo. O modo en latín dependerá 
do tipo de subordinación da que se trate e do nexo que utilice para expresala: 
– Quamvis agas, ut ne quis merito tuo te oderit, erunt tamen semper qui oderint. 
– Etsi imperitus est sermone, sed non scientia. 
– Licet ipsa neges, vultus loquitur quodcumque tegis. 
– Quamquam multa scis, tamen non omnia scis. 
– Magister, cum aegrotus esset, tamen in schola venit. 

� 6) Si ad naturam vivas, nunquam eris pauper; se ad opiniones, nunquam eris dives. Se 
vives de acordo coa natureza, nunca serás pobre; se de acordo coas opinións, nunca se-
rás rico. 
Si aliquid est necessarium, non est voluntarium. Se algo é necesario, non é volunta-

rio. 
Si vis pacem, para bellum. Se queres a paz, prepara a guerra. 
Si feceris, magnam habebo gratiam; si non feceris, ignoscam. Se o fixeses, estaría-

che moi agradecido; se non o fixeses, perdoareite. 
Si sapi, mussitabis. Se sabes, calarás. 

� 7) Se amas a aquel que non te ama, perdes o teu amor. 
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Si   amas   illum   qui   non   te  amat,  perdes  amorem tuum. 
CD NEX CD VBO CCN CD VBO VBO 

MOD do CD – O. de relativo  

PRÓTASIS – O. subordinada adverbial condicional 

NEX  
+ SUX 

 
Serías máis sabia, de haber lido moitos libros. 

 

Sapienter   fuisses,  si  multos libros  legisses. 
CD NEX VBO CCM VBO 

PRÓTASIS – O. subordinada 
adverbial condicional  

Se estiveses en Roma, vive segundo o costume romano. 

 

Si   Romae  fueris,  Romano  vivito  more. 
CCM NEX CCL VBO CCM VBO 

PRÓTASIS – O. subordinada 
adverbial condicional  

� 8)  Fronte > fronte (patrimonial), confrontar (semicultismo), frontispicio (cultismo). 
Folia > folla (patrimonial), follato (semicultismo), exfoliar (cultismo). 
Littera > letra (patrimonial), iletrado (semicultismo), literatura (cultismo). 
Capsa > caixa (patrimonial), caixista (semicultismo), cápsula (cultismo). 

� 9) Este exercicio propón ao alumnado a elaboración dunha ficha de estudo cos princi-
pais datos acerca do subxénero lírico do epigrama, e sobre o seu autor máis salientable: 
Marcial. A información básica para realizar esta tarefa atópase na páxina 224 do libro 
de texto. 

Do apartado  agora practica nas páxinas 228 e 229 

� A) Rexeitadas as cohortes baixo o muro e impelidas en parte polo pánico cara á cidade-
la, fácil se nos deu a retirada. Doutra banda, a nosa cabalería por ambos lados, aínda 
que se colocara nun lugar afundido e máis baixo, non obstante se esforza con moita va-
lentía na cima e cabalgando entre os dous exércitos ofrece aos nosos unha retirada máis 
cómoda e segura. 

 

 

Submotis  sub murum  cohortibus  
 

ac  nonnulla parte  propter terrorem  in oppidum  compulsis, 

CCL 

CC NEX CCL 

 SUX 

CCCau 

Construción de participio concertado – CCT de datus est  

VBO 

VBO 

 

facilis   est   nostris  receptus   datus. 
SUX CI VBO SUX VBO  
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Equitatus  autem  noster  ab utroque latere, 

 

 

  etsi   deiectis   atque  inferioribus locis  constiterat,   

 

 

 

tamen  summa  in iugum  virtute  conititur 

CCL 

Participio concertado 
 MOD do SUX 

NEX CCL 

NEX 

SUX 

NEX CCL 

 SUX 

VBO 

NEX CCM CCM VBO 

Oración subordinada adverbial concesiva - CC 

VBO 

 

 

atque  inter duas acies  perequitans  commoditiorem ac tutiorem  nostris  receptum  dat. 

Participio concertado 
MOD do SUX equitatus noster 

NEX CI CD CCL VBO CD VBO 

 
– A característica especial do ablativo absoluto que abre o texto é que posúe dous par-

ticipios coordinados copulativamente pola conxunción ac, e que ademais levan va-
rios complementos circunstanciais que os acompañan. 

– Esa oración leva no seu interior unha oración subordinada adversativa concesiva in-
troducida por etsi e co seu verbo en indicativo; na oración principal aparece a partí-
cula correlativa tamen, que remarca o valor adversativo da subordinada. 

� D) Pompeio, cando se decatou de que nada se conseguía coa cabalería, transcorridos 
uns días, retirouna consigo de volta á fortificación con naves. A falta de forraxe era in-
mensa, ata o punto de que alimentaban os cabalos con follas collidas das árbores e con 
tenras raíces de cañas esmagadas; pois os cereais que foran sementados na fortificación 
consumíranse. 

Pompeius, ubi  nihil  profecti  equitatu  cognovit,  paucis  intermissis  diebus, 

 

 

 

rursus  eum  navibus  ad se  intra municiones  recepit. 

CD NEX VBO 
O. infinitivo non concertado - CD 

CD 

CAx 
Ablativo absoluto - CCT 

CCIn CCL CCL 

 SUX VBO 

CCT 

CD SUX VBO 

Oración subordinada adverbial temporal - CCT 

VBO  

 

Erat  summa inopia  pabuli,  adeo ut   foliis  ex arboribus  strictis  et 

 

 

 

teneris  harundinum  radicibus     contusis     equos  alerent; 
CD 

Participio concertado 
MOD do CCIn 

NEX 

VBO CCIn CCIn 

CN NEX CCIn 

 CN 

VBO CCL SUX 

CC- Oración subordinada adverbial consecutiva 

VBO 

Part. conc. 
MOD do CCIn 

 

frumenta  enim  quae  fuerant  intra munitiones   sata,  consumpserant. 

VBO CCL NEX NEX + 
SUX 

VBO SUX VBO 

MOD do SUX - Oración de relativo   
– A oración aparece analizada arriba, e só merece sinalarse que leva no seu interior 

unha oración subordinada adverbial concesiva introducida polo nexo adeo ut, e que, 
á súa vez, esa subordinada leva no seu interior dous participios concertados con ca-
danseu complemento circunstancial de instrumento ou medio. 

– Refírese a equitatus, xa que Pompeio é o suxeito elidido ou elíptico desa mesma ora-
ción na que eum funciona como complemento directo. 
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– O antecedente dese pronome relativo quae, como indica a análise precedente, é o 
substantivo plural neutro frumenta, e a dobre función sintáctica que desempeña quae 
é a de nexo da oración de relativo e ao tempo de suxeito da mesma, polo que vai en 
nominativo plural neutro. 

� E) O xentilicio dos habitantes de Zaragoza é cesaraugustano/a. 

As persoas de Lugo son lucenses. 

Asturica Augusta é a actual poboación de Astorga. 

Os gaditanos son os habitante de Cádiz. 

A cidade romana Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna corresponde a Barcino. 

� F) O exercicio propón a elaboración dunha nova ficha de traballo, neste caso sobre o 
autor lírico Horacio, e nela convén que nos deteñamos, sobre todo, nos tópicos litera-
rios tratados por el e que aínda subsisten na literatura actual, e que son de frecuente 
aparición en controis e probas do curso, así como nas de acceso á universidade. 

17.14  Unidade 14 

Do apartado avaliación  na páxina 245 

� 1) Epistula mihi scribenda est. (Voz perifrástica pasiva: xerundivo + sum e dativo 
axente: obrigación) A carta debe ser escrita por min. / Hei de escribir a carta. 

Romani bellum adversus finitimos sumpturi erant. (Perifrástica activa: participio de 
futuro + sum: obrigación/inminencia) Os romanos tiñan que emprender a guerra contra 
os pobos veciños. / Os romanos ían emprender a guerra contra os pobos veciños. 

Caesari omnia erant agenda. (Voz perifrástica pasiva: xerundivo + sum e dativo 
axente: obrigación) Todo debía ser feito por César. / César debía facelo todo. 

Fabullas scripturus sum. (Perifrástica activa: participio de futuro + sum: obriga-
ción/inminencia) Hei de escribir unhas fábulas. / Vou escribir unhas fábulas. 

� 2) Cicero hortaturus est. Cicerón vai exhortar. 

Pueri ambulari sunt. Os mozos van pasear. 

Iulia factura ibat... Xulia ía facer... 

Poetae scripturi sunt. Os poetas van escribir. 

� 3) Consilium capiendum est mihi. A decisión ha ser tomada por min. / Hei tomar a de-
cisión. 

Urbs Carthago Romanis delenda est. A cidade de Cartago debe ser destruída polos 
romanos. 

Si pace frui volumus, bellum gerendum est. Se queremos gozar da paz, a guerra ha de 
facerse. 
Legendus est hic orator iuventuti. Este orador debe ser lido pola xuventude. 

� 4) Teño a intención de cantar. 

 

Ego   canturus sum. 
VBO SUX  

Ego   cantura sum. 
VBO SUX  

A cidade debe ser destruída. 

Urbs   delenda est. 
VBO SUX  

Tes que comer. 



Páxina 72 de 82 

 

Tu   esurus es. 
VBO SUX 

Tu   esura es. 
VBO SUX  

Hai que facer isto. 

Hoc   agendum est. 
VBO SUX 

Haec   agenda est. 
VBO SUX  

� 5) Quid quaeris? Que queres? 

Uter est insanior horum? Cal dos dous é máis insensato? 

Quis homo est me hominum miserior? Que home é máis infeliz ca min entre os ho-
mes? 

Quae amicitia potest esse inter ingratos? Que amizade pode haber entre ingratos? 

� 6) Cur/Quare vitia sua nemo confitetur? Por que ninguén confesa os seus vicios? 

Ubi sunt qui ante nos in mundo fuerunt? Onde están os que antes que nós estiveron 
no mundo? 
Unde venis et unde tendis? De onde vés e onde vas? 

Quomodo vales? Como te atopas? 

� 7) Utrum vigilas, an dormis? Acaso estás esperto, ou durmes? 

Romamne venio, an hic maneo? Ou vou a Roma, ou quedo aquí? 

Utrum prius gallina ex ovo an ovum ex gallina? Acaso é primeiro do ovo a galiña, ou 
o ovo da galiña? 

Isne est quem quaero, annon? Acaso é este o que busco, ou non? 

Utrum divitiis homines an sint virtute beati? Os homes son felices polas riquezas ou 
pola virtude? 

� 8) Non sei se chorar ou rir. 

 

Nescio    lugeamne   an   rideam. 
NEX VBO 

CD - Or. sub. substantiva 
interrogativa indirecta 

VBO VBO + CCD 

 
O xeneral preguntou por que os embaixadores se dirixíran a el. 

Dux  interrogavit   cur  legati   ad se  venissent. 
SUX CCL VBO 

CD - Or. sub. substantiva interrogativa indirecta 

CCCau VBO SUX 

 
A nai non sabía onde ía o seu fillo. 

 

Nesciebat  mater   quo  filius  iret. 
SUX VBO 

CD - Or. sub. substantiva 
interrogativa indirecta 

CCL VBO SUX 

 
Di se o mestre veu. 

 

Dic  num  magister  venerit. 
SUX VBO 

CD - Or. sub. substantiva 
interrogativa indirecta 

VBO NEX 

 

� 9) In extremis = no último momento. 
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Inter nos = entre nós. 

Ab initio = desde o principio. 

Peccata minuta = cosas sen importancia. 

Sine die = indefinidamente. 

Nemine discrepante = unanimemente. 

Do apartado  agora practica nas páxinas 246 e 247 

� A) Eumeo preguntoulle de onde era, e el afirmou que chegara alí por un naufraxio. 
Cando o pastor lle preguntou se vira a Ulises, el dixo que fora o seu compañeiro, e co-
mezou a dicir sinais e probas. Enseguida Eumeo acolleuno na súa casa, e reanimouno 
con auga e bebida. 

 

Eumaeus  eum  rogavit   unde  esset,  et    ille    ait   se  naufragio  huc  pervenisse. 

CI CCCau NEX VBO CCL CCL SUX VBO 

CD - Or. sub. substantiva 
interrogativa indirecta 

CD - Oración infinitivo non  concertado 

SUX VBO SUX VBO 

 

Quem  cum  pastor   interrogaret   an   Ulyssem  vidisset,  dicit   se   comitem  eius  esse, 

CI NEX NEX CD CPvoSUX  CN VBO SUX VBO 

CD - Or. sub. substantiva 
interrogativa indirecta 

CD - Oración infinitivo 
non  concertado 

SUX VBO 

Oración subordinada adverbial temporal-causal - CCT 

VBO 

 

et  signa et argumenta  coepit  dicere.  Quem  mox  Eumaeus  casa  recepit, 

NEX CCT CD VBO CCL CD VBO 

Oración infinitivo 
concertado - CD 

SUX VBO 

 

 

cibo potuque  animavit 
CCIn VBO  

– Quem cum pastor interrogaret an Ulysses vidisset, é unha proposición subordinada 
temporal-causal que leva no seu interior unha oración interrogativa indirecta. 

– Unde esset / an Ulyssem vidisset son as dúas oracións interrogativas indirectas do 
texto; a primeira é interrogativa parcial, e a segunda total. 

– Se naufragio huc pervenisse / se comitem eius esse / signa et argumenta dicere son 
as tres oracións de infinitivo do texto, as dúas primeiras non concertadas xa que le-
van os seus suxeitos en acusativo, en ambas é se; e a terceira é concertada. 

– Eumaeus eum rogavit unde esset = Eumaeus eum rogavit: “Unde es?” 

� D) Despois, tras cambiar a decisión por diversas causas, César trasladou o campamento 
un tanto máis alá de dito lugar e, transcorridos uns poucos días, Pompeio ocupara aquel 
mesmo e, como naquel lugar ía ter máis lexións, conservado o valado interior, engadira 
unha fortificación maior. 

 

Post, mutato consilio quibusdam de causis, Caesar  paulo ultra eum locum castra transulit, 

CCCau CCT CD VBO CCL CD VBO SUX 

Participio absoluto - CCT  
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paucisque  intermissis  diebus  haec eadem  Pompeius  occupaverat  et, 

SUX+NEX NEX VBO CD VBO SUX SUX 

Participio absoluto - CCT  

quod  eo loco  plures  erat  legiones  habiturus,  relicto  interiore vallo, 

 

 

 

maiorem  adiecerat  munitionem. 

NEX 

CD 

CD VBO CCL 

CD 

VBO SUX 

VBO 

SUX 

Oración subordinada adverbial causal - CCCau 

VBO 

CCM - Participio absoluto  

 
– A oración subordinada adverbial causal aparece analizada arriba, e como di o enun-

ciado ten como núcleo verbal unha voz perifrástica activa habiturus erat, que ten va-
lor incoativo, ou de inminencia. 

– O participio absoluto aparece analizado arriba e traducido como “tras mudar a deci-
sión por diversas causas” ou tamén “cando mudou de decisión por diversas causas”. 

� E) Clave > chave, chaveiro (patromoniais), chavella (semicultismo), clave, clavicordio, 
clavícula (cultimos). 

Femina > femia (patrimonial), efeminado (semicultismo), feminino (cultismo). 

Gelu > xeo, xeada, xeado (patrimonial), xelatina (semicultismo) 

Pluvia > chuvia, chuviscar (patrimonial), pluviosidade (semicultismo), pluviómetro 
(cultismo) 

Nocte > noite, anoitecer (patrimonial), nocturno (semicultismo), noctámbulo (cultis-
mo) 

Octo > oito (patrimonial), octoxenario (semicultismo), octógono, octaedro (cultis-
mos) 

� F) O resultado desta actividade persegue que o alumnado practique a redacción dun 
tema concreto, ao estilo das cuestións que se propoñen nas probas do curso, ou nas pro-
bas de acceso á universidade. A información para elaborar este tema está recollida nas 
páxinas 240 e 241 do libro de texto. 

� G) As atelanas eran pezas dramáticas baseadas na danza e na mímica. Falsa, esa é a de-
finición das pantomimas. 

Anfitrión, A comedia da ola e O soldado fachendoso, entre outras, son obras do co-
mediógrafo Plauto. Verdadeira.  

A linguaxe de Terencio nas súas obras cómicas é máis elaborado e menos coloquial 
có de Plauto. Verdadeira. 

Os temas tratados na comedia latina relaciónanse coa política e coa filosofía. Falsa, 
adoitan tratar enredos amorosos, conflitos familiares e sátira de vicios e costumes. 

Séneca escribiu traxedias inspirándose nos modelos gregos: Esquilo, Sófocles e Eu-
rípides, principalmente. Verdadeira. 

17.15  Unidade 15 

Do apartado avaliación  na páxina 265 

� 1) Magistra scit quid discipuli agant. (Simultaneidade) A profesora sabe que fan os 
alumnos. 

Magistra sciebat quid discipuli agerent. (Simultaneidade) A profesora sabía que fa-
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cían os alumnos. 

Magistra scivit quid discipuli acturi essent. (Posterioridade) A profesora soubo que 
farían (ían facer) os alumnos. 

Magistra scit quid discipuli egerint. (Anterioridade) A profesora sabe que fixeron os 
alumnos. 

� 2) Illa exspectat quid dicat. Ela espera o que di. Simultaneidade. 

Illa exspectabat quid dixisset. Ela esperaba o que dixera. Anterioridade. 

Illa exspectavit quid diceret. Ela esperou o que dicía. Simultaneidade. 

Illa exspectat quid dictura est. Ela espera o que dirá. Posterioridade. 
Illa exspectabit quid dictura est. Ela esperará o que dirá. Posterioridade. 

� 3) O legado veu para ver ao xeneral. 

 

Legatus  venit,  ut  ducem  videat. 
SUX VBO CD VBO NEX 

CCFin - Oración 
subordinada adverbial final  

Sabía que ías facer. 

 

Sciebam  quid  facturus esses. 
VBO 

CD - Or. sub. substantiva 
interrogativa indirecta 

CD VBO 

 
Como vin a Roma, dinche a carta. 

 

Cum  Romam  venissem, ad te  literas  dedi. 
CCL CI VBO CD VBO NEX 

Oración subordinada adverbial 
temporal-causal - CCCau  

� 4) Eu sei que farás mañá. 

 

Scio  quid   cras   facturus es. 
CCT VBO 

CD - Or. sub. substantiva 
interrogativa indirecta 

CD VBO 

 
A mestra veu para ver a escola. 

 

Magistra  venit   ut   scholam  videat. 
CD VBO SUX VBO NEX 

CCFin - Oración subordinada 
adverbial final  

Non sabe o que fixo. 

 

Nescit   quid   fecit. 
VBO 

CD - Or. sub. substantiva 
interrogativa indirecta 

CD VBO 

 

� 5) Legatus dixit eum Romam venire. O legado dixo que viña a Roma. 
Legatus dixit illem consulem Romae esse. O legado dixo que aquel era cónsul de 

Roma. 
Legatus dixit urbem ab hostibus incensam esse. O legado dixo que a cidade fora in-
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cendiada polos inimigos. 
Legatus dixit hostes venire. O legado dixo que os inimigos viñan. 
Legatus dixit milites Romani strenuissime pugnavisse. O legado dixo que os soldados 

romanos loitaran moi esforzadamente. 

� 6) Caesar dixit aleam iactam esse. = Caesar dixit: “Alea iacta est” 
Dicitur mundum regi numine deorum. = “Mundus regitur numine deorum” 

Legati nuntiaverunt Hannibalem ad portas esse. = Legati nuntiaverunt: “Hannibal 

ad portas est” 

Poeta amico dixit ut ad se veniret. = Poeta amico dixit: “Ad me veni” 

� 7) O profesor dixo aos seus alumnos que fosen canda el. 
Magister discipulis suis dixit ut ad se appropinquarent. 

A moza anunciou que a mestra le un libro. 
Puella nuntiavit ut magistra librum legeret / magistram librum legere. 

O xeneral di aos soldados que non teñan medo. 
Dux militibus dicit ne timerent. 

� 8) Aequale > igual, igualdade (patrimoniais), equidade, equitativo (cultismos). 
Auru > ouro, dourado, Ourense (patrimoniais), áureo, aurífero (cultismos). 
Lege > lei (patrimonial), legal, legalidade (semicultismos). 

� 9) O exercicio propón ao alumnado elaborar unha ficha por cada unha das dúas corren-
tes filosóficas principais da literatura latina, e unha por cada una dos tres autores máis 
representativos: Lucrecio, Cicerón e Séneca; algúns deles xa foron estudados en apar-
tados anteriores como autores doutros xéneros. 

Do apartado  agora practica nas páxinas 266 e 267 

� A) Coñecido o asunto, Domicio envía a Pompeio en Apulia uns coñecedores das re-
xións con cartas, tras prometer unha gran recompensa, que pidan e roguen que acudan 
en axuda del: que César con dous exércitos e a causa das angosturas do terreo podía fa-
cilmente ser rodeado e apartado do trigo. 

 

Re  cognita, Domitius  ad Pompeium  in Apuliam  peritos  regionum   

 

 

magno  proposito praemio  cum litteris  mittit, 
 

 

 

qui  petant  atque  orent   ut   sibi  subveniat: 

CI 

NEX 

CD CCIn 

Ablativo 
absoluto 
CCT 

CD 

NEX VBO 

 CN 

VBO CD 

dativo 
interese 

CCL CD 

VBO 

CD - Or. sub. substantiva  

VBO VBO 

SUX VBO 

Ablativo absoluto - CCM 

NEX  
+ SUX 

Oración de relativo – MOD do CD   
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Caesarem  duobus exercitibus  et  locorum  angustiis  facile  intercludi  posse 

 

 

      frumentoque  prohiberi 

CCM NEX CCCom  CN 

CCL + NEX VBO 

Oracións copulativas de infinitivo concertado - CD 

SUX CCCau VBO 

Oración subordinada substantiva de infinitivo non concertado (Texto da carta en ESTILO INDIRECTO)  

VBO 

 
– A análise preséntase no cadro anterior. As formas verbais a comentar son o infinitivo 

de presente activo posse que ten como suxeito en acusativo o substantivo Caesarem, 
e que a súa vez introduce outra oración de infinitivo, neste caso concertado, cos ver-
bos intercludi e prohiberi que están conxugadas en infinitivo de presente pasivo e 
unidas mediante coordinación copulativa –que. 

– As dúas primeiras formas verbais petant e orent son 3ª persoa do plural do presente 
de subxuntivo activo; e a segunda subveniat é 3ª persoa do singular do mesmo tem-
po, modo e voz. 

� D) Cadmo, vagando, chegou a Delfos; alí recibiu a resposta do oráculo: que comprase a 
uns pastores un boi que tivese o signo da lúa nun costado, e que o levara ante el; onde o 
boi se tivese deitado, alí o seu sino era que el fundase unha cidade e alí reinase. 

Cadmus  cum  erraret,  Delphos  devenit;  ibi  responsum  accepit 

MOD do CCL – Oración de relativo 

NEX CCL NEX + 
CCL 

 CD VBO 

O. sub. adverbial temporal-causal - CCT 

SUX VBO VBO 

 

ut  a pastoribus bovem emeret  qui  lunae signum in latere haberet, eumque  ante se ageret; 

 

 

 

ubi   decubuisset,  ibi   fatum  esse  eum  oppidum  condere  et  ibi  regnare. 
NEX 
+CCL 

CCL 

NEX 

ATR - Oración infinitivo non concertado 

SUX VBO 

MOD do CD – Oración de relativo 

CCL 

NEX CN 

VBO 

NEX 
 + SUX 

 CCL 

VBO 

CD + NEX 

SUX CCL 

CD 

CD 

VBO CD CCL VBO 

VBO 

MOD do CCL – Oración de relativo  

Or. subordinadas substantivas completivas CD de responsum accepit  (Resposta do oráculo en ESTILO INDIRECTO)  

VBO 

 
– A oración aparece completamente analizada no punto precedente. 
– As formas emeret, haberet e ageret están conxugadas todas elas en 3ª persoa do sin-

gular do pretérito imperfecto de subxuntivo activo; e a forma decubuisset en 3ª per-
soa do singular do pretérito pluscuamperfecto de subxuntivo activo. 

– A análise aparece completa máis arriba. A peculiaridade que ten esta oración é que o 
adverbio ibi funciona en correlación con ubi como un adverbio relativo, e a oración 
que introduce ten o seu núcleo verbal esse expresado mediante un infinitivo históri-
co, que pode confundirse facilmente cunha oración de infinitivo, xa que leva unha no 
seu interior. 

� E) Conditio sine qua non: condición indispensable. 
Sufficit: basta. 
Modus vivendi: maneira de vivir 
Casus belli: caso de guerra. 
Lapsus calami: erro escrito. 
In albis: quedarse en branco. 
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18. Anexos 

18.1 Listaxe das abreviaturas 
As abreviaturas utilizadas nas análises sintácticas correspóndense coa seguintes función: 

– (SUX) suxeito 
– (CN) complemento do nome 
– (APO) aposición 
– (MOD) modificador 
– (VBO) verbo 
– (CD) complemento directo 
– (CI) complemento indirecto 
– (ATR) atributo 
– (CPvoSUX) complemento predicativo de suxeito 
– (CPvoCD) complemento predicativo de complemento directo 
– (CAx) complemento axente 
– (CC) complemento circunstancial 
– (CCL) complemento circunstancial de lugar 
– (CCT) complemento circunstancial de tempo 
– (CCM) complemento circunstancial de modo 
– (CCCau) complemento circunstancial de causa 
– (CCCan) complemento circunstancial de cantidade 
– (CCCom) complemento circunstancial de compañía 
– (CCIn) complemento circunstancial de instrumento 
– (CCFin) complemento circunstancial de finalidade 
– (CCA) complemento circunstancial de afirmación 
– (CCD) complemento circunstancial de dúbida 
– (CCN) complemento circunstancial de negación 
– (VOC) vocativo 
– (NEX) nexo 
– (Int) interxección 
– (Or./O.) oración 
– (Inf.) infinitivo 
– (Partic./Part.) participio 
 
 
 
 
 
 
 



Páxina 79 de 82 

 

18.2 Regras básica de evolución do latín ao galego 

18.2.1 Evolución das vogais 

18.2.1.1 Vogais en posición tónica 

No latín clásico existían dez vogais: cinco delas longas e cinco breves. Este sistema sim-
plificou no latín vulgar até dar lugar ás sete vogais que o galego herdou e que mantén 
idénticas até a actualidade: 

� Os dous a longo e breve derivan cara o a galego. Arbore > árbore. 

� O e breve, que ditonga en castelán, en galego xera un e aberto. Herba > herba. 

� O e longo e o i breve evolucionan cara o e pechado. Vendo > vendo; pira > pera. 

� O i longo evoluciona cara ao i. Filia > filla. 

� O o breve, que ditonga en castelán, xera un o aberto. Porta > porta. 

� O o longo e o u breve evolucionan cara o u pechado. Forma > forma; furnu > horno 

� O u longo evoluciona cara ao u. Duru > duro. 

18.2.1.2 Vogais en posición átona 

As vogais latinas reducíronse a cinco nesta posición. As iniciais mantivéronse todas, polo 
xeral, pero houbo máis transformacións nos casos de sílaba medial e final. 

Vogais átonas en sílaba medial 

As que aparecen antes da sílaba tónica (pretónicas) ou detrás dela (postónicas) desapare-
cen, polo fenómeno denominado síncopa. O a foi a vogal que máis resistiu esa síncopa, e 
mantense e moitas palabras. Exemplos: 

– Am(a)ricare > amargar. 
– Nob(i)le > nobre. 
– Pop(u)lu > pobo. 

Vogais átonas en sílaba final 

As cinco vogais átonas quedan reducidas a tres: 

�  Os dous a xeran un a. Arma > arma. 

� As catro vogais da serie palatal¸ os dous e e os dous i redúcense a un e: 
– Cantent > canten. 
– Viginti > veinte. 

�  Todas as vogais velares, os o e os u evolucionan cara a o: 
– Populos > pobos. 
– Senatu > senado. 

� O –e final desaparece tamén tras determinadas consoantes coma l, n, r, s ou c: 
– Amare > amar. 
– Legale > legal. 
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18.2.1.3 Ditongos 

Os tres únicos ditongos latinos evolucionaron monotongando ou pechando o ditongo, co-
mo se aprecia nestes exemplos: 

� Ditongo ae > e aberto. Caelum > ceo. 

� Ditongo oe > e pechado. Poena > pena. 

� Ditongo au > o/ou. Auricula > orella; aurum > ouro. 

18.2.2 Evolución das consoantes 

Coma no caso das vogais, tamén a súa situación en determinada sílaba da palabra condi-
cionou a evolución das distintas consoantes latinas; así coma o feito de aparecer soas na 
sílaba ou en contacto con outras consoantes formando un grupo. 

18.2.2.1 Consoantes simples 

Consoantes en posición inicial 

Xeralmente mantéñense todas, agás nestas excepcións: 

� O son labiovelar qu- latino xenera o sonido [k] en galego, coma en quando > cando, ou 
en quince > quince. 

� Ese mesmo son escrito con c ante as vogais palatais e, i, asibílase dando lugar ao son 
[θ] coma en certu > certo, ou en ciconia > cegoña. 

� O g ante as vogais palatais, contáxiase delas e palataliza no son xordo [∫], que o galego 
grafía coa letra x, coma en gelare > xear, ou en gigante > xigante. 

� O s- inicial sofre distintas evolucións: 
– Nalgúns casos enxordece no [θ], sonare > zoar. 
– Noutros palataliza, coma en surdu > xordo. 
– E noutros casos mantense igual, coma en somnu > soño. 

Consoantes en posición intermedia 

No interior de palabra atopamos estes casos: 

� As oclusivas xordas se están entre dúas vogais, ou entre vogal e diante dun r. Estas 
oclusivas son p, t, k que se transforman ao sonorizar en b, d, g. Vese nestes exemplos: 
– Lupu > lobo. 
– Catena > cadea. 
– Lacu > lago. 

� As oclusivas sonoras orixinais latinas b, d, g, que ían acabar confluíndo con estas novas 
romances, desaparecen, coma en: 
– Dicebas > dicías. 
– Cadere > caer. 
– Magistra > mestra. 

� As consoantes nasal n e líquida l tamén desaparecen nesa posición intervocálica, coma 
en: 
– Palu > pao. 
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– Lana > la. 

Consonantes en posición final 

Case todas as consoantes desaparecen nesa situación, agás estas poucas excepcións: 

� As consoantes –l e –s mantivéronse, coma en minus > menos; ou animal > animal. 

� Nos monosílabos o –m transfórmase nun –n, coma en cum > con. 

� A vibrante final –r pasou por metátese ao interior de palabra, coma en inter > entre. 

� O feito de desaparecer o –e final ante c, fixo que esta evolucionase cara a [θ], coma en 
cruc(e) > cruz. 

18.2.2.2 Grupos consonánticos 

Como nos apartados anteriores explicarémolos en función da súa posición na palabra. Non 
existen grupos consonánticos en posición final. 

Grupos consonánticos en posición inicial 

� Os grupos formado por consoante máis vibrante r adoitan conservarse, ou no caso da 
oclusiva velar pode sonorizar esta ou eliminar a vibrante, como se ve nos exemplos: 
credere > crer, fronte > fronte, dracone > dragón, crasu > graxo, pero cremare > quei-
mar. 

� Os grupos formados por consoante máis líquida l  poden evolucionar de diversas for-
mas: 
– Os grupos pl-, fl- e cl- palatalizan no ch- se a palabra resultante é patrimonial, coma 

en pluvia > chuvia, flamma > chama, clavem > chave. Pero, se producen unha pala-
bra semiculta, transfórmanse en pr-, fr- e cr- coma en platea > praza, flaccu > fraco 
ou en clericu > crego. Nas palabras cultas mantéñense todos, coma en pluviómetro, 
flexible ou clave. 

– O grupo bl- ofrece a evolución a br- coma en blandu > brando, e consérvase en cul-
timos coma blasfemar. 

– No grupo gl- desaparece o g, coma en glaria > leira, pero se conserva en palabras 
cultas coma glándula. 

� O grupo s inicial máis consoante desenvolveu unha vogal inicial ou protética para po-
der pronunciar mellor ese s, coma en schola > escola; spiritu > espírito; ou scutu > es-
cudo. 

Grupos consonánticos en posición medial 

� As consoantes xeminadas, ou dobres, simplifican agás a vibrante –rr– , coma terra > 
terra. 

� Os grupos –ns–, -rs-, -ps- simplifican nun s, coma en mensa > mesa, ursu > oso, ou ip-
se > ese. 

� O grupo –pt– simplifica nun t, coma en ruptu > roto. 

� O grupo de nasais –mn–  adoita simplificar nun n, coma en damnu > dano; pero ás vecs 
pode ofrecer dobre evolución coma en somnu > sono/soño, coa palatalización do grupo 
no segundo caso. 
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� Os grupos –alt-, -alc, -ult, -act, -ect e oct xeran unha semivogal i ou u por vocalización 
do elemento inicial. Esa semivogal afecta en algúns casos a vogal anterior e cámbiaa. O 
resultado final en todos os casos é un ditongo: 
– Alteru > auteru* > outro. 
– Falce > fauce* > fouce. 
– Multu > muitu* > moito. 
– Lacte > laite* > leite. 
– Lectu > leito 
– Octo > oito. 

� Despois de caer algunha vogal intermedia por síncopa, como se viu no apartado das 
vogais, poden xurdir grupos coma –cl-, -tl-. -gl-, que palatalizan no son grafado coma 
ll: 
– Apic(u)la > abella. 
– Vet(u)lum > vello. 
– Teg(u)la > tella. 

� A presenza dunha semivogal xunto ás consoantes l ou t formando os grupos –li- ou –ti- 
provocou a palatalización destes en –ll- e nunha consoante que logo evolucionou a –z- 
no segundo caso: 
– Filiu > fillo, folia > folla. 
– Fortia > forza, gratia > graza. 

 


