
LATINITAS
INTRODUÇÃO AO LATIM

ATRAVÉS DOS TEXTOS

José	Amarante

UNIDADE Dois





• Estamos estudando fábulas mitológicas ligadas ao ciclo de 
Hércules.

• Já lemos e analisamos o texto “Alcmena”, que trata do 
nascimento de Hércules, gerado a partir de Júpiter, quando 
este tomou a aparência de Anfitrião para com ela se deitar.





• Continuaremos analisando textos do autor Higino, para 
que você conheça mais sobre o mito de Hércules e vá se 
familiarizando com algumas estruturas morfossintáticas 
do latim.





• O texto desta unidade é Hercu ((lis athla duode((cim ab
Eurysthe(o imperata (“Os doze trabalhos de Hércules 
ordenados por Euristeu”), com algumas adaptações para 
seus primeiros momentos de estudo do latim. 

• No início da unidade, nos centraremos em seis trabalhos 
de Hércules e, ao término desta unidade, analisaremos os 
demais seis trabalhos.

• O texto utilizado para a adaptação segue a edição de 
estabelecida por Jean-Yves Boriaud.



Os doze trabalhos de Hércules 
ordenados por Euristeu

Hércules	e	o	leão	de	Neméia
(Peter	Paul	Rubens,	ca.	1615)



Os doze trabalhos de Hércules 
ordenados por Euristeu

In infantĭa, dracones duos duabus manĭbus necauit, quos dea 
Iuno misĕrat, unde poetae primigenĭum dixerunt puĕrum.
1. Leonem Nemeae, quem Luna nutriĕrat in antro amphistŏmo, 

atrotum necauit. Poste(a Hercŭles pellem leonis pro 
tegumento habŭit.

2. Hydram Lernae – Typhonis filĭam cum capitĭbus nouem – ad 
fontem Lernaeum interfecit. Hydra tantam uim ueneni 
habŭit. Ea afflatu potĕrat homĭnes necare et si persona eam 
dormientem transiĕrat, uestigĭa personae afflabat et maiori 
cruciatu interibat. Postquam hydram Hercŭles interfecit et 
exinterauit et eius felle sagittas suas tinxit. Ităque sagittae 
Hercŭlis letales erant.



3. Aprum Erymanthi occidit. 
4. Ceruum ferocem in Arcadĭa cum cornĭbus aure(is 

uiuum in conspectum Eurysthei regis adduxit. 
5. Aues Stymphalĭdes in insŭla Martis, quae emissis 

pennis suis sauciabant, sagittis interfecit. 
6. Augeae regis stercus bouile uno die purgauit, 

maiorem partem Ioue adiutore; Iupĭter flumen 
immisit et  totum stercus ablŭit.

[Continua]



Os doze trabalhos de Hércules 
ordenados por Euristeu

In infantĭa, dracones duos duabus manĭbus 
necauit, quos dea Iuno misĕrat, unde poetae
primigenĭum dixerunt puerum.

Na	infância,	matou	dois	dragões	com	(suas)	duas	mãos,

neco,	-as,	-are,	necaui:	matar,	
assassinar draco,	-onis:	(m)	dragão,	

serpente	fabulosa
duos:	(num.)	dois	
(concorda	com	dracones)

manus,	-us:	(f)	mão	
(duabus manibus =	com	
as	duas	mãos)
duabus: (num.)	duas	
(concorda	com	manibus)	

infantia,	-ae:	infância
in:	(prep.)	em;	para,	até	
(com	acus.)

miserat:	tinha	
enviado

dea,	-ae:	deusa
Iuno,	-onis:	Juno	(irmã	e	mulher	de	
Júpiter,	deusa	nacional	dos	
romanos;	como	Júpiter	e	Minerva,	
era	protetora	das	mulheres)

quos:	(pron.	rel.)	os	quais
dico,	-is,	ĕre, dixi:	chamar

os	quais	a	deusa	Juno	tinha	enviado,

puer,	-i:	menino
primigenius:	(adj.	2ª	decl.)	
primogênito

unde:	(adv.	
relat.)	donde

donde	os	poetas	chamaram	o	menino	de	primogênito.	

poeta,	-ae:	poeta



Trabalho 1

Leonem Nemeae, quem Luna nutriĕrat in 
antro amphistŏmo, atrotum necauit.

neco,	-as,	-are,	-aui:	matar,	
assassinar

(Hércules)	matou	o	indestrutível	leão	de	Neméia,	o	qual	Luna alimentara	
numa	caverna	de	duas	bocas

leo,	leonis:	leão

Nemea,	-ae: Nemeia
(na	Argólida)

atrotus:	(2ª	decl.)	invulnerável	(que	não	
pode	ser	ferido),	inatacável

nutrio,	-is,	-ire,	nutrii:	criar,	
alimentar	(nutrierat =	tinha	
alimentado)
Luna,	-ae:	Lunaquem:	o	qual	(acus.	

sing.)

antrum,	-i: gruta,	caverna,	
antro;	caverna	no	tronco	de	
uma	árvore
(in	antro	amphistomo =	numa	
caverna	de	duas	entradas)



Postĕa Hercŭles pellem leonis pro tegumento
habŭit.

habeo,	-es,	-ere,	habui:
conservar,	manter

Em	seguida,	conservou	a	pele	do	leão	como	vestimenta	(cobertura)

Hercules,	-is: Hércules

pellis,	-is: (f)	pele

leo,	leonis:	leão pro:	(prep.	de	abl.)	
como,	por

tegumentum,	-i:	
cobertura,	
vestimenta

postea: (adv.)	depois,	em	
seguida



Hydram Lernae - Typhonis filĭam cum 
capitĭbus novem - ad fontem Lernaeum
interfecit.
interficĭo,	-is,	-ěre,	interfeci:
assassinar

Matou	a	hidra	de	Lerna – filha	de	Tífon com	nove	cabeças	– junto	à	fonte	
Lérnea.

Hydra,	-ae: cobra	d’água;	hidra	
de	Lerna (com	nove	cabeças)

Lerna,	-ae: Lerna (pântano	perto	de	
Argos,	onde	Hércules	matou	a	Hidra)

ad:	(prep.	de	acus.)	junto	a
fons,	fontis: (m)	fonte

Lernaeum: (adj.	2ª	decl.)	de	Lerna

filia,	-ae:	filha

Typhon,	-onis: Tífon (Tifão,	
Tifeu),	um	dos	gigantes	
sepultados	no	Etna

caput,	capitis:	(n)	cabeça	(cum capitibus
nouem =	com	nove	cabeças)

Trabalho 2



Hydra tantam uim ueneni habŭit.

A	hidra	tinha	uma	força	considerável	de	veneno.

habeo,	-es,	-ere,	habui:
conservar,	manter

hydra,	-ae: hidra	de	Lerna

tantam:	(adj.	1ª	decl.)	
tamanho,		considerável uis,	-is:	(f)	força,	vigor	(vim é	acusativo	

da	3ª	declinação)

uenenum,	-i: (n)	veneno



Ea afflatu potĕrat homĭnes necare

Ela	podia	matar	os	homens	com	(seu)	bafo

possum,	potes,	posse,	potui: poder

neco,	-as,	-are,	-aui:	matar

ea:	ela,	aquela	
(refere-se	à	hidra)

homo,	-inis:	(m)	homemafflatus,	- us:	hálito,	bafo
(afflatu =	com	o	bafo)



et si persona eam dormientem transiĕrat, 
uestigĭa personae afflabat et maiori cruciatu
interibat.

e	se	uma	pessoa	passasse	por	ela	enquanto	dormia,

transeo,	-is,	-ire,	-iui ou	–ĭi:	transpor,	
atravessar,	passar	(por).	Transierat =	
passasse	por

persona,	-ae:	pessoa

eam:	ela,	aquela	(obj.	dir.)
dormiens,	-entis:	traduza	dormientem por	
quando	dormia	ou dormindo

si:	(conj.)	se

afflo,	-as,	-are,	-aui:	bafejar,	insuflar,	exalar

uestigium,	-ii:	rastro	(uestigia é	OD	=	
os	rastros)
intereo,	-is,	-ire,	-ĭi:	morrer

maiori:	(3ª	decl.)	com	o(a)	maior

cruciatus,	-us:	(m)	tortura,	sofrimento

bafejava	os	rastros	da	pessoa	e	ela	morria	com	o	maior	sofrimento.



Postquam hydram Hercŭles interfecit et 
exinterauit et eius felle sagittas suas tinxit.

Depois	que	Hércules	matou	a	hidra,

interficio,	-is,	-ĕre,	interfeci:
assassinar,	matar

Hercules,	-is: Hércules
hydra,	-ae: hidra
postquam:	(conj.)	depois	que

et...	et...:	não	só	...	como	
também...

exintĕro,	-as,	-are,	-aui:	tirar	os	
intestinos,	estripar

tingo,	-is,	ĕre,	tinxi:	mergulhar,	
molhar,	banhar,	tingir

sagitta,	-ae:	flecha

suas:	(pron.	2ª	decl.)	suas
fel,	felis:	veneno	(duma	víbora),	fel,	
bilis (felle =	no	veneno)

eius:	dele,	dela

não	só	(a)	estripou,	como	também	banhou	suas	flechas	no	veneno	dela.



Ităque sagittae Hercŭlis letales erant.

Por	essa	razão,	as	flechas	de	Hércules	eram	letais.

sum,	es,	esse,	fui:	ser

sagitta,	-ae:	flecha letales:	(adj.	3ª	decl.)	letais

Hercules,	-is: Hércules

itaque:	(adv.)	e	assim,	e	desta	maneira.	
(conj.)	portanto,	pois,	assim	pois,	por	
consequência,	por	essa	razão



Aprum Erymanthi occidit.

occido,	-is,	-ěre,		occidi:	
matar,	assassinar

Matou	o	javali	de	Erimanto.

aper,	-pri:	javali Erymanthus,	-i:	Erimanto

Trabalho 3



Ceruum ferocem in Arcadĭa cum cornĭbus
aurĕis uiuum in conspectum Eurysthei regis
adduxit.

adduco,	-is,	-ĕre,	adduxi:	
levou,	conduzir,	fazer	vir,	atrair

Levou	vivo	o	cervo	feroz	na	Arcádia	com	cornos	de	ouro	até	a	presença	do	
rei	Euristeu.

ceruus,	-i:	cervo,	veado

ferocem:	(adj.	3ª	decl.)	
feroz

in:	(prep.	de	acus.:	a,	
para),	(prep.	de	abl.:	em)

Arcadia,	-ae:	Arcadia

cornu,	-us:	(n)	chifre	(cum
cornibus aureis =	com	chifres	
dourados)

aureus:	(adj.	2ª	decl.)	de	
ouro,	dourado

conspectus,	-us:	(m)	presença,	vista	
(in	conspectum =	até	a	presença)

rex,	regis:	(m)	rei

Eurystheus,	-i: Euristeu (rei	de	
Micenas)

uiuum:	(adj.	2ª	decl.)	vivo

Trabalho 4



Aues Stymphalĭdes in insŭla Martis, quae
emissis pennis suis sauciabant, sagittis
interfecit.
interficio,	-is,	-ĕre,	feci:
assassinar,	matar

Matou,	com	(suas)	flechas),	as	aves	Estinfálides na	ilha	de	Marte,

auis,	-is:	(f)	ave

Stymphalis,	-idis:	(adj.	3ª	decl.)	do	Estínfalo;	espécie	de	
garças	ou	cegonhas	do	Estínfalo,	que	Hércules	exterminou.

insula,	-ae:	ilha	
(in	insula	=	na	ilha)

Mars,	martis:	
Marte

sagitta,	-ae:	flecha	
(sagittis =	com	as	
flechas)

saucio,	-as,	-are,	-aui:	ferir
quae:	(pron.	rel.)	as	quaispenna,	-ae:	pena	(emissis pennis suis	=	com	suas	

penas	lançadas)

emissis:	lançadas	(concorda	com	pennis)

as	quais	feriam	com	suas	penas	lançadas.

Trabalho 5



Augeae regis stercus bouile uno die
purgauit, maiorem partem Ioue adiutore;

Limpou	o	esterco	bovino	do	rei	Augeu em	um	só	dia,	

purgo,	-as,	-are,	
-aui:	limpar

stercus,	-ŏris:	(n)	esterco,	
estrume,	excremento	(stercus
bouile =	o	esterco	bovino,	é	
objeto	direto	de		purgauit)

bouile:	(adj.;	concorda	com	
stercus)	bovino

rex,	regis:	(m)	rei

Augeas,	-ae:	Augeu
(ou	Augeias e	
Augias),	rei	da	Élida,	
morto	por	Hércules

unus:	(num.	2ª	decl.)	um

dies,	-ei:	dia	(uno	die	=	
em	um	só	dia)

maiorem:	(3ª	
decl.)	o(a)	maior
pars,	-rtis:	(f)	
parte

Iuppiter,	Iouis:	(m)	Júpiter	
(Ioue =	com	Júpiter)

adiutor,	-oris:	(m)	ajudante	
(adiutore =	como	ajudante)

(limpou)	a	maior	parte	com	Júpiter	como	ajudante.

Trabalho 6



Iupiter flumen immisit et  totum stercus
abluit.

Júpiter	lançou	um	rio	e	limpou	todo	o	esterco.

immitto,	-is,	-ĕre,	-misi:	lançar,	
enviar	contra,	soltar

Iuppiter,	Iouis:	(m)	
Júpiter

flumen,	-inis:	(n)	
rio	/	flumen é	OD

abluo,	-is,	-ĕre,	-ui:	
tirar,	lavando;	fazer	
desaparecer,	limpar

totum:	(pron.	2ª	decl.)	todo

stercus,	-ŏris:	(n)	esterco,	estrume,	
excremento	(totum stercus =	todo	o	
esterco,	é	objeto	direto	de	abluit)





1 Cur primigenius est dictus Hercules?
2 Quem atrotum Hercules necauit?
3 Quid Hercules pro tegumento habuit?
4 Ubi Hercules hydram Lernae interfecit?
5 Cur sagittae Herculis letales erant?
6 Quid Hercules uiuum in conspectum Eurysthei regis adduxit?
7 Ubi Hercules aues Stymphalides interfecit?
8 Quid Hercules uno die purgauit? Cum quo adiutore?
9 Quid Iupiter fecit?
10 Verte fabulam lusitane.

PALAVRAS INTERROGATIVAS
quid? o quê?



1 Cur primigenius est dictus Hercules?
Quia,	in	infantia,	dracones duos	duabus manibus necauit.

2 Quem atrotum Hercules necauit?
Hercules	leonem Nemeae necauit atrotum.	

3 Quid Hercules pro tegumento habuit?
Hercules	pellem leonis pro	argumento	habuit.

4 Ubi Hercules hydram Lernae interfecit?
Hercules	ad	fontem Lernaeum hydram Lernae interfecit.

5 Cur sagittae Herculis letales erant?
Quia Hercules	hydrae felle sagittas suas	tinxit.



6 Quid Hercules uiuum in conspectum Eurysthei regis adduxit?
Cerum ferocem in	Arcadia cum cornibus aureis uiuum adduxit.

7 Ubi Hercules aues Stymphalides interfecit?
Hercules	in	insula	Martis aues interfecit.

8 Quid Hercules uno die purgauit? Cum quo adiutore?
Hercules	Augeae regis stercus bouile purgauit.	Ioue adiutore.

9 Quid Iupiter fecit?
Iupiter flumen immisit et	totum stercus abluit.





O	caso	ablativo

§ Casus ablatiuus, de ablatus – part. pass. do verbo aufero, que 
quer dizer tirar, retirar, daí ser grosso modo o caso da 
origem, do ponto de partida

§ Exerce a função de adjunto adverbial ou adjunto 
circunstancial. 

§ Em construções com alguns verbos, veremos que sua 
função não será de um simples adjunto, mas de um 
complemento circunstancial. 



singular plural
1ª –a -is
2ª -o -is
3ª -e/-i -bus
4ª -u -bus
5ª -e -bus

In infantia, dracones duos
duabus manibus necauit...

(Na infância, matou dois dragões
com as duas mãos...)

§ O caso ablativo em latim não apresenta, no singular, marcação 
morfológica, ou apresenta morfema zero (Ø), decorrente da 
perda de um morfema específico para o caso. Daí, sempre 
terminar, no singular, com a vogal temática de cada declinação, 
que será longa. Confira as terminações do caso ablativo: 

O	caso	ablativo



singular plural
1ª –a -is
2ª -o -is
3ª -e/-i -bus
4ª -u -bus
5ª -e -bus

In infantia, dracones duos duabus manibus necauit...

(Na infância, ele matou dois dragões com as duas mãos...)

Manus,	-us:	mãos

O	caso	ablativo



Acusativo	antecedido	por	preposição

§ Ao estudarmos as funções dos casos, constatamos que o acusativo é o 
caso do objeto direto. 

§ Observe estes dois exemplos do texto, em que as palavras no acusativo 
exercem funções diferentes: 

Hydram Lernae ... ad fontem Lernaeum interfecit.
(Ele matou a hidra de Lerna junto à fonte Lérnea)

hydram: (de hydra, -ae) acusativo da 1ª declinação 
(não regido por preposição)
função de objeto direto

ad fontem: (de fons, -ntis) acusativo da 3ª 
declinação (regido pela preposição ad)
Adjunto circunstancial (de lugar)

Hydram Lernae ... ad fontem Lernaeum interfecit.
(Ele matou a hidra de Lerna junto à fonte Lérnea)



Acusativo	antecedido	por	preposição

§ O acusativo serve também para indicar o termo para o qual 
tende um movimento (FARIA, 1958), sendo utilizado 
antecedido por uma preposição. 

§ Quando o acusativo for regido por uma preposição, ele terá a 
função de um complemento circunstancial ou indicará a 
direção ou a extensão no tempo e no espaço. 

§ O acusativo sem preposição também serve a essa função, 
com nomes de cidades ou de pequenas ilhas, com o 
substantivo domus (casa) e em algumas construções especiais. 
Ex.: Eo domum (vou para casa). 



Em	resumo:

... podem ser feitos por como no exemplo:

Adjuntos
Circunstanciais  
ou
Complementos 
Circunstanciais

ADVÉRBIO 
(apenas como adjunto)

... minime eum curauit Alcmena... 

... Alcmena minimamente preocupou-se 
com ele... 

ABLATIVO
Alcmena Iouem thalamis recepit... 
Alcmena recebeu Júpiter no leito 
nupcial... 

PREP + ABLATIVO ... quia dormire cum Alcmena uolebat. 
... porque queria dormir com Alcmena. 

PREP + ACUSATIVO

...cum uerus uenit maritus ad
domum... 
... quando o verdadeiro marido chegou à 
casa... 



Atividade	rápida	1

01. Sublinhe, nas orações abaixo, o acusativo com função de 
objeto direto e circule o acusativo com função de complemento 
circunstancial. Depois verta as sentenças ao português:

a) Vipěra in hortum uěnit et muscam uidet.
b) Viuěre uitam misěram.
c) Eo ad forum et magistrum uiděo.
d) Eo Romam.
e) Propter Sicilĭam sum. Iam Sicilĭam uiděo.

ad: (prep. de acus.) para, até eo, -is, -ire, iui: ir 
forum, -i: foro (praça pública) hortus, -i: jardim 
magister, -tri: professor misera: (adj. 1ª decl.) miserável 
musca, -ae: mosca propter: (prep. acus.) perto de, por causa de 
Roma, -ae: Roma Sicilia, -ae: Sicília (ilha do Mediterrâneo) 
uipera, -ae: víbora uita, -ae: vida 
uivo, -is, -ĕre, uixi: viver 



Atividade	rápida	1 - respostas

01. Sublinhe, nas orações abaixo, o acusativo com função de objeto 
direto e circule o acusativo com função de complemento 
circunstancial. Depois verta as sentenças ao português:

a) Vipera in hortum uěnit et muscam uidet.
A víbora chega ao jardim e vê a mosca. 

b) Viuěre uitam miseram.
Viver uma vida miserável.

c) Eo ad forum et magistrum uideo.
Eu vou ao foro e vejo o professor.

d) Eo Romam.
Vou a Roma.

e) Propter Siciliam sum. Iam Siciliam uideo.
Estou perto da Sicília. Já vejo a Sicília.



Atividade	rápida	1

02. Retire do texto desta unidade os adjuntos e 
complementos circunstanciais e identifique a sua formação 
(advérbio, ablativo puro, prep. + abl., prep. + acus.)



Atividade	rápida	1	- respostas

02. Retire do texto desta unidade os adjuntos e complementos 
circunstanciais e identifique a sua formação (advérbio, ablativo
puro, prep. + abl., prep. + acus.)

Advérbio:
Ablativo	puro:

Prep.+	ablativo:

Prep.+	acusativo:

itaque,	postea,	unde
afflatu,	uno	die,	felle,	duabus manibus,	maiori
cruciatu,		emissis pennis suis,	sagittis,	Ioue
adiutore
in	infantia,	in	Arcadia,	in	antro	amphistomo,	
cum	cornibus aureis,	in	insula,	pro	tegumento
in	conspectum,	ad	fontem



O	caso	dativo

§ Casus datiuus (formado a partir do verbo do, que significa 
dar, conceder, fornecer)

§ É o caso da atribuição, do objeto indireto (outro tipo de 
argumento interno de predicadores verbais que se 
constroem com pessoa ou coisa a quem algo é destinado ou 
é para o seu interesse). 

§ Como o verbo dar, que se constrói com três argumentos:
§ Alguém (sujeito, nominativo) 
§ dá (predicador verbal)
§ algo (argumento interno, objeto direto, acusativo)
§ a alguém (argumento interno, objeto indireto, dativo)



O	caso	dativo

§ o predicador verbal retulit está na 3ª pessoa do singular, 
portanto seu sujeito será uma palavra no nominativo singular 
(Iupiter)

§ o verbo se constrói com dois tipos de objetos: 
ü um direto (narrou algo): res gestas (em que res é acusativo plural 

da 5ª declinação e gestas é acusativo plural da 1ª)
ü um indireto (narrou algo a alguém): Alcmenae (dativo da 1ª 

declinação)

Iupiter ... Alcmenae retulit res gestas ...
(Júpiter narrou seus altos feitos a Alcmena...)



singular plural

1ª –ae (musa, -ae) -is
2ª -o (lupus, -i) -is
3ª -i (ciuis, -is) -bus
4ª -ui (manus, -us) -bus
5ª -ei (res, -ei) -bus

§ Percebe-se que a terminação de dativo singular é –i. Na 1ª 
declinação, lembre-se de que a pronúncia reconstituída de 
–ae é /ai/ ou /ay/. Na 2ª declinação, houve perda do 
morfema.

§ Observe que, no plural, o dativo e o ablativo são sempre 
iguais.

O	caso	dativo



Atividade	rápida	2

01: Traduza as sentenças abaixo, retire delas os 
substantivos e indique sua declinação, caso, número e 
função sintática:

a) Captiuam Thesĕo donauit Hercu(les.

b) Poste(a Hercu(les pellem leonis pro tegumento habu(it.

c) Hydram Lernae - Typhonis fili(am cum capiti(bus 

nouem - ad fontem Lernaeum interfecit.



Atividade	rápida	2	- respostas

a) Captiuam Theseo donauit Hercules.
Capituam:	1ª	decl.,	acus.,	sing.,	obj.	direto
Theseo: 2º	decl.,	dat.,		sing.,		objeto	indireto
Hercules: 3ª	decl.,		nom.,		sing.,		sujeito

b) Postea Hercules pellem leonis pro tegumento habuit.
Hercules: 3ª	decl.,		nom.,	sing.,	sujeito
pellem: 3ª	decl.,	acus.,		sing.,	obj.	direto
leonis: 3ª	decl.,		gen.,		sing.,	adj.	adn.	restritivo
tegumento:	2ª	decl.,		abl.,		sing.,		adj.	circunstancial.



c) Hydram Lernae - Typhonis filiam cum capitibus nouem -
ad fontem Lernaeum interfecit.

hydram:	1ª	decl.,	acus.,		sing.,		obj.	direto	
Lernae: 1ª	decl.,		gen.,	sing.,	adj.	adn.	restritivo
Typhonis:	3ª	decl.,	gen.,	sing.,	adj.	adn.	restritivo
filiam:	1ª	decl.,		acus.,		sing.,	obj.	direto
capitibus:	3ª	decl.,		abl.,		pl,		adj.	circunstancial
fontem :	3ª	decl.,	acus.,	sing.,	adj.	circunstancial	
Lernaeum 2ª	decl.,	acus.,	sing.,	adj.	circunstancial		

Atividade	rápida	2	- respostas



02: Escreva em latim:
a) Dei uma bola ao menino.
b) O professor não pode doar livros aos colegas.
c) O rei distribui dinheiro ao povo.
d) Nós agradecemos ao rei (pel)o dinheiro.
e) Narrei as fábulas aos alunos.

captiua, -ae: cativa
collega, -ae: colega
discipulus. –i: aluno
dono, -as, -are, -aui: conceder
fabula, -ae: lenda, fábula, conto
gratulamur: nós agradecemos
liber, -bri: livro
narro, -as, -are, -aui: narrar
pecunia, -ae: dinheiro
pila, -ae: bola
populus, -i: povo
puer, -i: menino
Theseus, -i: Teseu, rei de Atenas, pai de Hipólito

Atividade	rápida	2



02: 
a) Dei uma bola ao menino. 

Puero pilam		dedi.
b) O professor não pode doar livros aos colegas.

Magister	collegis libros donare non	potest.
c) O rei distribui dinheiro ao povo.

Rex populo pecuniam donat.
d) Nós agradecemos ao rei (pel)o dinheiro.

Regi	pecuniam gratulamur.
e) Narrei as fábulas aos alunos.

Discipulis fabulas	narraui.

Atividade	rápida	2	- respostas



A	1ª	declinação	(sistematização)

CASOS TRADUÇÃO SINGULAR PLURAL
Nominativo
[suj. e pred. suj.] a terra... TERRĂ TERRAE

Genitivo
[adj. adn. rest.] da terra TERRAE TERRĀRUM

Acusativo
[obj. direto] ...a terra TERRAM TERRAS

Dativo
[obj. indireto] para a terra TERRAE TERRIS

Ablativo
[adj. circunst.]

com a terra, 
pela terra ...

TERRĀ TERRIS

Nas lições mais à frente, iremos tratar do caso vocativo.



A	1ª	declinação	(sistematização)

§ As palavras da 1ª declinação são, em sua grande maioria, 
femininas. 

§ Algumas são masculinas: 
ü nomes de profissões comuns a pessoas do sexo 

masculino: nauta, -ae (marinheiro), aurīga, -ae (cocheiro), 
poeta, -ae (poeta); 

ü nomes de pessoas do sexo masculino, como Galba, -ae
(Galba); 

ü nomes de rios: matrŏna, -ae (Mátrona, rio da Gália, hoje 
Marne); 

ü e os substantivos formados com o auxílio dos sufixos -cola 
e -gena: agricŏla, -ae (agricultor), incŏla, -ae (habitante), 
indigěna, -ae (indígena).



Atividade	rápida	3

01: Indique os gêneros das seguintes palavras da 1ª 
declinação:

a) Roma (Roma)
b) ruga (ruga)
c) sapienti(a (sabedoria)
d) Numa (Numa, nome de um dos reis de Roma)
e) auriga (cocheiro)
f) Catilina (Catilina, nome de um senador romano)
g) athleta (atleta)
h) Sequa(na (rio Sena)



Atividade	rápida	3	- respostas

01: Indique os gêneros das seguintes palavras da 1ª 
declinação:

a) Roma (Roma) - feminino
b) ruga (ruga) - feminino
c) sapienti(a (sabedoria) - feminino
d) Numa (Numa) - masculino
e) auriga (cocheiro) - masculino
f) Catilina (Catilina) - masculino
g) athleta (atleta) - masculino
h) Sequa(na (rio Sena) - masculino



Pluralia tantum

terra , terrae ou terra , -ae
nom. gen. nom. gen.

diuitiae , diuitiarum ou diuitiae , -arum
nom. gen. nom. gen.

§ Tínhamos visto que, no vocabulário, uma palavra da 1ª 
declinação virá no nominativo e no genitivo singular: 

§ Se a palavra for utilizada apenas no plural (pluralia tantum), virá 
no vocabulário na forma de nominativo e genitivo plural: 



Pluralia tantum

CASOS PLURAL

Nominativo diuitiae

Genitivo diuitiārum

Acusativo diuitias

Dativo diuitiis

Ablativo diuitiis

diuitiae , -arum
nom. gen.



Pluralia tantum

§ São pluralia tantum da 1ª declinação:

§ feriae (férias)
§ nuptiae  (núpcias)
§ tenĕbrae (trevas)
§ Athēnae (Atenas)
§ Thebae (Tebas). 

§ Veja que, no português, algumas dessas palavras só 
são, também, utilizadas no plural. 



Atividade	rápida	4

1. Indique a forma como estariam dicionarizadas as 
seguintes palavras que só são utilizadas no plural:

a) tene(brae (escuridão)

b) Thebae (Tebas)

c) insidi(ae (emboscada)

d) delicĭae (delícias)

e) reliquiae (os vestígios, as coisas restantes)



Atividade	rápida	4	- respostas

1. Indique a forma como estariam dicionarizadas as 
seguintes palavras que só são utilizadas no plural:

a) tene(brae (escuridão)
tenebrae,	-arum

b) Thebae (Tebas)
Tebae,	-arum

c) insidi(ae (emboscada)
insidiae,	-arum

d) delicĭae (delícias)
deliciae,	-arum

e) reliquiae (os vestígios, as coisas restantes)
reliquiae,	-arum



A	2ª	declinação	(sistematização)

§ A segunda declinação, de tema em –o, é formada, em sua 
maioria, por palavras masculinas e neutras. 

§ Em geral, as desinências de caso das palavras são as 
mesmos para ambas as declinações, apresentando 
pequenas diferenças em função de alterações fonéticas e 
por conta de o neutro, em alguns casos, ter terminações 
específicas. 

§ Precisaremos apenas de um pouco de atenção em relação 
ao gênero neutro, em função de não termos dele senão 
resquícios no português. 



CASOS SINGULAR PLURAL
+ masc. neutro + masc. neutro

Nominativo
[suj. e pret. suj.] -US, -ER -UM -I -A

Genitivo
[adj. adn. rest.] -I -I -ŌRUM -ŌRUM

Acusativo
[obj. direto] -UM -UM -OS -A

Dativo
[obj. indireto] -O -O -IS -IS

Ablativo
[adj. circunst.] -O -O -IS -IS

A	2ª	declinação	(sistematização)



1ª declinação 2ª declinação

feminino masculino neutro

TERRA , TERRAE LOCUS , LOCI BELLUM , BELLI

nom. gen. nom. gen. nom. gen.

PUER , PUERI

nom. gen. 

§ Para identificar de qual declinação é a palavra,  utilizamos o 
caso genitivo (o caso gerador), que aparece logo após o 
nominativo de cada substantivo. 

A	2ª	declinação	(sistematização)



uestigium,	-ii |						persona,	-ae |						hydra,	-ae

Hydra ...	uestigium personae afflabat.

(A hidra bafejava	o	rastro da	pessoa)

A	2ª	declinação	(sistematização)



uestigium,	-ii |						persona,	-ae |						hydra,	-ae

Hydrae ...	uestigia personarum afflabant.

(As hidras bafejavam	os	rastros das	pessoas)

A	2ª	declinação	(sistematização)



Atividade	rápida	5

1. Pela forma como estão dicionarizadas as palavras abaixo, 
indique a declinação a que pertencem e o seu gênero:

a) deus, -i (deus)
b) uerbum, -i (palavra)
c) causa, -ae (causa)
d) consilium, -ii (conselho, assembleia)
e) cura, -ae (cuidado)
f) pinus, -i: pinheiro
g) amicus, -i (amigo)
h) Cinna, -ae (Cina, cônsul)



Atividade	rápida	5	- respostas

a) deus, -i (deus):  2ª	decl.,	masculino

b) uerbum, -i (palavra): 2ª	decl.,	neutro

c) causa, -ae (causa): 1ª	decl.,	feminino

d) consilium, -ii (conselho, assembleia): 2ª	decl.,	neutro

e) cura, -ae (cuidado): 1ª	decl.,	feminino

f) pinus, -i (pinheiro): 2ª	decl.,		feminino

g) amicus, -i (amigo): 2ª	decl.,	masculino

h) Cinna, -ae (Cina, cônsul): 1ª	decl.,		masculino



Atividade	rápida	5

02. Declinar uma palavra é colocá-la em todos os casos do 
singular e do plural. Decline, então, as seguintes palavras:

a) uerbum, -i (palavra)
b) causa, -ae (causa)
c) pinus, -i: pinheiro
d) Cinna, -ae (Cina, cônsul)



Atividade	rápida	5 - respostas

a) uerbum, -i (palavra)
Singular Plural 
Nom.	uerbum Nom.	uerba
Gen.	uerbi Gen.	uerborum
Acus.	uerbum Acus.	uerba
Dat.	uerbo Dat.	uerbis
Abl.	uerbo Abl.	uerbis

b) causa, -ae (causa)
Singular                            Plural 
Nom.	causa																							Nom.	causae
Gen.	causae																						Gen.	causarum
Acus.	causam																				Acus.	causas
Dat.	causae																							Dat.	causis
Abl.	causa																										Abl.	causis



c) pinus, -i: pinheiro
Singular                             Plural 
Nom.	pinus Nom.	pini
Gen.	pini Gen.	pinorum
Acus.	pinum Acus.	pinos
Dat.	pino Dat.	pinnis
Abl.	pino Abl.	pinis

Atividade	rápida	5 - respostas

d) Cinna, -ae (Cina, cônsul)
Singular                               Plural 
Nom.	Cinna Nom.	Cinnae
Gen.	Cinnae Gen.	Cinnarum
Acus.	Cinnam Acus.	Cinnas
Dat.	Cinnae Dat.	Cinnis
Abl.	Cinna Abl.	Cinnis
Voc.	Cinna Voc.Cinnae



Atividade	rápida	5

02. Coloque as orações abaixo no plural. Observe 
atentamente o gênero de cada palavra.

a) Ceruum ferocem uiuum adduxit...
b) Femi(na dolum nesciebat.
c) Verus uēnit maritus ad domum.
d) Maritus in regi(am intrauit.
e) Marito femi(na fabu(lam narrauit.
f) Puer antrum uidit ubi leo erat.

femi (na, -ae: mulher, fêmea
uěnio, -is, -ire, uēni: vir, chegar
uiděo, -es, -ere, uidi: ver
domus, -us: casa



Atividade	rápida	5	- respostas

02.

a) Ceruum ferocem uiuum adduxit...
Ceruos feroces uiuos adduxerunt...

b) Femi(na dolum nesciebat.
Feminae dolos nesciebant.

c) Verus uēnit maritus ad domum.
Veri ueneruntmariti ad	domus.

d) Maritus in regi(am intrauit.
Mariti in	regias intrauerunt.

e) Marito femi(na fabu(lam narrauit.
Maritis feminae fabulas narrauerunt.

f) Puer antrum uidit ubi leo erat.
Pueri antros uiderunt ubi leones erant.



Palavras	especiais	em	–er da	2ª	declinação	

Aprum Erymanthi occidit.
(Matou o javali de Erimanto)

§ A palavra em destaque na oração aparece assim dicionarizada: 

aper, -pri

§ Observe que, no exemplo acima, com a palavra no caso 
acusativo, ocorre a síncope da vogal “e”: aprum e não aperum. 

§ Veja, a seguir, duas palavras que têm nominativo em –er e que 
se comportam de maneira diferente ao serem declinadas. 



CASOS
MODELO: PUER MODELO APER

puer, -i aper, -pri
singular plural singular plural

Nominativo
[suj. e pret. suj.]

puer pueri aper apri

Genitivo
[adj. adn. rest.]

puěri puerōrum apri aprōrum

Acusativo
[obj. direto]

puerum pueros aprum apros

Dativo
[obj. indireto]

puero pueris apro apris

Ablativo
[adj. circunst.]

puero pueris apro apris

Palavras	especiais	em	–er da	2ª	declinação	



Palavras	especiais	em	–er da	2ª	declinação	

2ª declinação

Palavra em –er sem síncope Palavra em –er com síncope

puer , i aper , -pri

nom. gen. nom. gen.

§ Em função dessas diferenças na declinação das palavras em 
–er, os dicionários e vocabulários costumam mostrar no 
genitivo, além da terminação, uma parte da palavra, 
indicando que ocorre síncope ali: 



Atividade	rápida	6

1. Decline no singular e no plural as seguintes palavras:

a) ager, -gri (campo)

b) liber, -ěri (homem livre)

c) liber, -bri (livro)

d) seruus, -i (escravo)

e) exemplum, -i (modelo, exemplo)



Atividade	rápida	6	- respostas

a) ager, -gri (campo)
Singular               Plural 
Nom.	ager Nom.	agri
Gen.	agri Gen.	agrorum
Acus.	agrum Acus.	agros
Dat.	agro														Dat.	agris
Abl.	agro														Abl.	agris

b) liber, -ěri (homem livre)
Singular           Plural 
Nom.	liber Nom.	liberi
Gen.	liberi Gen.	liberorum
Acus.	liberum Acus.	liberos
Dat.	libero Dat.	liberis
Abl.	libero Abl.	liberis

c) liber, -bri (livro)
Singular           Plural 
Nom.	liber Nom.	libri
Gen.	libri Gen.	librorum
Acus.	librum Acus.	libros
Dat.	libro Dat.	libris
Abl.	libro Abl.	libris



Atividade	rápida	6	- respostas

d) seruus, -i (escravo)

Singular           Plural 
Nom.	seruus Nom.	serui
Gen.	serui Gen.	seruorum
Acus.	seruum Acus.	seruos
Dat.	seruo Dat.	seruis
Abl.	seruo Abl.	seruis

e) exemplum, -i (modelo, exemplo)

Singular                  Plural 
Nom.	exemplum Nom.	exempla
Gen.	exempli Gen.	exemplorum
Acus.	exemplum Acus.	exempla
Dat.	exemplo												Dat.	exemplis
Abl.	exemplo													Abl.	exemplis



Pretérito	mais-que-perfeito	do	indicativo

...quos	dea	Iuno	miserat...
(...	os	quais	a	deusa	Juno	tinha	enviado…)

mitto , -is , -ěre , misi
1ª pess. pres. 2ª pess. pres. infinitivo 1ª pess. pret. perf.
Radical do 

infectum 3ª conj. Radical do perfectum

mittit
presente
Ele envia

misit
pret.	perfeito
Ele enviou

mittebat
pret.	imperf.
Ele enviava

miserat
pret.	mais-que-perfeito

Ele/ela enviara	
(ele/ela	tinha	enviado)

§ Para formar um tempo do aspecto perfectivo, localizamos o 
radical do perfectum, que aparece entre os tempos primitivos 
de cada verbo no vocabulário. Assim: 



Verbos	no	pretérito	
mais-que-perfeito	do	indicativo

Verbo: mitto, -is, -ěre, misi

misěram eu enviara ou tinha enviado
misěras tu enviaras ou tinhas enviado
misěrat ele enviara ou tinha enviado
miserāmus nós enviáramos ou tínhamos enviado
miserātis vós enviáreis
misěrant eles enviaram ou tinham enviado



Verbos	esse e	posse no	pretérito	
mais-que-perfeito	do	indicativo

Verbo: sum, es, esse, fui
fuěram eu fora ou tinha sido
fuěras tu foras ou tinhas sido
fuěrat ele fora ou tinha sido
fuerāmus nós fôramos ou tínhamos sido
fuerātis vós fôreis
fuěrant eles foram ou tinham sido

Verbo: possum, potes, posse, potui
potuěram eu pudera
potuěras tu puderas
potuěrat ele pudera
potuerāmus nós pudéramos
potuerātis vós pudéreis
potuěrant eles puderam



Atividade	rápida	7

1. Conjugue o verbo abaixo no pretérito perfeito e no 
mais-que-perfeito do indicativo:

facio, -is, -ěre, feci

1. Verta ao português as formas verbais que se seguem.

dico, -is, -ěre, dixi
a) dixit
c) dixerāmus
d) dicebant
e) dicit
h) dixere



Atividade	rápida	7	- respostas

1. Conjugue o verbo abaixo no pretérito perfeito e no mais-
que-perfeito do indicativo:

facio, -is, -ěre, feci

pret. perfeito                    pret. mais que perfeito
feci fecěram
fecisti fecěras
fecit fecěrat
fecimus feceramus
fecistis feceratis
fecerunt ou	fecere fecerant



02. Verta ao português as formas verbais que se seguem.

dico, -is, -ěre, dixi

a) dixit
disse

c) dixerāmus
disséramos	

d) dicebant
dizíamos

e) dicit
diz

h) dixere
disseram

Atividade	rápida	7	- respostas



Atividade	rápida	7

03. Escreva em latim:

a) Eu disse a verdade.
b) Ele me disse coisas verdadeiras.
c) Nós dizíamos a verdade.
d) Eu digo a verdade.
e) Eu posso dizer a verdade.
f) Eu queria dizer a verdade.

dico, -is, -ěre, dixi: dizer
possum, potes, posse, potui: poder
uerum, -i: a verdade
uolo, uis, uelle, uolui: querer



Atividade	rápida	7	- respostas

03. Escreva em latim:
a) Eu disse a verdade.

Verum dixi.
b) Ele me disse coisas verdadeiras.

Vera	mihi dixit.
c) Nós dizíamos a verdade.

Verum dicebamus.	
d) Eu digo a verdade.

Verum dico.	
e) Eu posso dizer a verdade.

Verum dicěre possum.
f) Eu queria dizer a verdade.

Verum dicěre uollebam.



Até esta unidade, aprendemos que:

ü a primeira declinação (genitivo em –ae) é formada de 
palavras, em sua maioria, femininas;

ü a segunda declinação (genitivo em –i) apresenta 
nominativo em –us (maioria masculinas), em –er
(masculinas), uma única palavra em –ir (masculina) e 
palavras em –um (neutras);

ü os substantivos aparecem dicionarizados com o 
nominativo e o genitivo singular e pelo genitivo sabemos 
de  que declinação é a palavra: -ae (1ª), -i (2ª), -is (3ª), -us 
(4ª) e -ei (5ª);

ü algumas palavras só são utilizadas no plural (pluralia
tantum) e no dicionário aparecem com seu nominativo e 
genitivo plurais: feriae, -arum;



ü apenas os casos acusativo e ablativo são regidos por preposições, 
formando adjuntos ou complementos circunstanciais;

ü podemos reconhecer a conjugação de um verbo no vocabulário:

§ Verbos em -are, como do, -as, -are, dedi: 1ª conjugação
§ Verbos em -ēre, como habeo, -es, -ēre, habui: 2ª conjugação
§ Verbos em -ěre, como dico, -is, -ěre, dixi: 3ª conjugação
§ Verbos em –ire, como uenio, -is, -ire, ueni: 4ª conjugação

ü os verbos de 2ª e 3ª conjugações se diferenciam pela quantidade 
(breve ou longa) da vogal temática. Assim:

§ habēre ou habere (leia habére), porque a vogal em destaque é 
longa e o acento recai sobre ela.

§ dicěre (leia dícere), porque a vogal em destaque é breve e o 
acento recua para a sílaba anterior.



§ O sistema verbal latino apresenta diferentes formações para tempos do 
infectum e tempos do perfectum. Confira o quadro-resumo que se segue: 

TEMPO MMT EXEMPLO TRADUÇÃO

INFECTUM
presente Ø dat dá
pretérito 
imperfeito

-ba- dabat dava

TEMPO DESINÊNCIAS EXEMPLO TRADUÇÃO

PERFECTUM

pret. perfeito
-i, -isti, -it,         -
imus, -istis,      -
erunt (ou) -ere

dedit deu

pret. mais-
que-perfeito

-eram, -eras,      -
erat, -eramus,    -

eratis, -erant
dederat tinha dado

do, das, dare, dedi



Ø Em português, temos também um grupo de palavras em –a: 
porta, casa, mesa, cena, Maria, Júlia, bonita, feia, alta, etc. Como no 
latim, são palavras femininas (embora o –a seja considerada uma 
vogal temática e não morfema de gênero). Mas também temos, 
como no latim, palavras em –a que são masculinas: Átila, poeta
(apesar de hoje haver uma certa preferência pelo uso de poeta
para masculino e feminino). Temos também palavras em –a, de 
dois gêneros: dentista, artista, traquina, sapeca. 

Ø Em português, temos também um grupo de palavras em –o: 
quadro, copo, palácio, Paulo, Mário, bonito, feio, alto, etc. Como no 
latim, são palavras masculinas. Mas também temos, como no 
latim, palavras em –o que são femininas: Consuelo, por exemplo, 
uma palavra tomada de empréstimo do espanhol.



Ø No latim, havia os gêneros masculino, feminino e neutro. No 
português, temos resquícios do neutro apenas em alguns 
pronomes, como em este, esta, isto; aquele, aquela, aquilo. As 
palavras neutras do latim passaram ao português ora como 
masculinas (sacrifício, argumento), ora como femininas (lenha, 
arma).

Ø Os neutros no plural tinham nominativo, vocativo e acusativo 
em –a, tendo aparência morfológica de uma palavra feminina 
em -a, da 1ª declinação. Daí, algumas dessas palavras neutras 
do latim passarem a femininas no português; algumas, contudo, 
mantendo a ideia de plural do neutro original. É o caso de lenha, 
no português, que é uma forma singular (oriunda de um neutro 
plural latino) e mantém uma ideia de plural: uma porção de 
gravetos ou pedaços de madeira para ser queimada. 


