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• Nesta unidade, continuamos com o estudo de 

algumas estruturas do latim a partir de mais 

fábulas de Fedro: De uulpe et uua (IV, 3), Cornu

fractum (App. Per., 22) e Vulpes et simius (App. 

Per., 1). 



•Para a leitura do texto que se segue, você já 

deverá saber o significado das seguintes 

palavras e das palavras do quadro logo abaixo:

•ait | qui | coepit | illam

•Anote como as seguintes palavras aparecem 

dicionarizadas e registre os seus significados



DICIONARIZAÇÃO SIGNIFICADO

coacta

es

et

facěre

fame

in

non

per

potuit/possunt
/posset

coactus, -a, -um forçado, coagido

sum, es, esse, fui ser, estar, existir

(conj.) e

facio, -is, -ĕre, feci, factum fazer

fames, -is (ou famis, -is) fome

(prep.) em (com abl.); para (com acus.)

(adv.) não

(prep. acus.) por, através de

possum, potes, posse, potui poder



DICIONARIZAÇÃO SIGNIFICADO

res

se

sed

sibi

sic

tamen

tibi

ut

uulpes

res, -ei coisa, situação, fato

(pron.) sui, sibi, se de si, para si, a si, se

(conj.) mas

(pron.) sui, sibi, se de si, para si, a si, se

(adv.) assim

(conj.) todavia, contudo

(pron.) tu, te, tui, tibi, te tu, te, de ti, a ti

(conj.) quando, como, logo que (indic.); 

uulpes, -is raposa

para que (subj.)



De uulpe et uua (IV, 3)

Steinhowel's Aesop: Illustrations

(Steinhowel – in Spanish, 1479) 63. 

De vulpe et uva.



Fame coacta uulpes alta in uinĕa
uuam adpetebat, summis saliĕns uirĭbus.
Quam tangĕre ut non potŭit, discedens ait:
"Nondum matura es; nolo acerbam sumĕre."
Qui facĕre quae non possunt uerbis elĕuant
adscribĕre hoc debebunt exemplum sibi.

Leitura prévia: foco na pronúncia

De uulpe et uua (IV, 3)



Fame coacta uulpes alta in uinĕa

Forçada pela fome, a raposa desejava a uva numa videira alta,

saltando com (suas) maiores forças.

uuam adpetebat, summis saliĕns uirĭbus.
adpeto (ou appĕto), -is, -ĕre, -iui, -

itum : desejar

uulpes (e uulpis ou 

uolpes), -is: (f) 

raposa

uua, -ae: uva

coactus, -a, -um: 

forçado, coagido

fames, -is: fome

altus, -a, -um: alto

uinea, -ae: videira

saliens: saltando

summus, -a, -um: o mais alto, o 

mais elevado

uis, -is (pl. uires, -ium): (f.) força



Quam tangĕre ut non potŭit, discedens ait:

Como não pôde tocá-la, diz afastando-se:

“Ainda não está madura; não quero apanhá-la verde.”

"Nondum matura es; nolo acerbam sumĕre."

possum, potes, posse, potui: poder

tango, -is, -ĕre, tetĭgi, tactum: tocar

quam: (pron.) esta (refere-se à uva na fábula Vulpes et uua)

ut: (conj.) 

como, logo 

que 

(explicativo)

ait: diz discedens: afastando-se

sum, es, esse, fui: 

estar, ser

maturus, -a, -um: 

maduro

nondum: (adv.) 

ainda não

nolo, non uis, nolle, 

nolŭi: não querer

sumo, -is, -ĕre, sumpsi, 

sumptum: apanhar

acerbus, -a, -um: azedo, verde, não 

maduro; amargo, cruel



Qui facĕre quae non possunt uerbis elĕuant

Aqueles que desdenham com palavras aquilo que não podem fazer

adscribĕre hoc debebunt exemplum sibi.

possum, potes, posse, potui: poder

qui: (pron. rel. nom. pl) (aqueles) que

facio, -is, -ĕre, feci, factum: fazer

eleuo, -as, -are, -aui, -atum: enfraquecer, 

diminuir; elevar, erguer, levantar, tirar

quae: (pron. rel. acus. pl.) as coisas que, 

o que, aquilo que

uerbum, -i: palavra

debeo, -es, -ere, -bŭi, -bĭtum: dever 

(debebunt = deverão)

adscribo, -is, -ĕre, -psi, -ĭtum: atribuir

hoc: (pron. demonst. acus. sing. n.) este 

exemplum –i: exemplo

sibi: a si, para si

deverão atribuir a si este exemplo.



De uulpe et uua (IV, 3)

Fame coacta uulpes alta in uinĕa
uuam adpetebat, summis saliĕns uirĭbus.
Quam tangĕre ut non potŭit, discedens ait:
"Nondum matura es; nolo acerbam sumĕre."
Qui facĕre quae non possunt uerbis elĕuant
adscribĕre hoc debebunt exemplum sibi.

Releitura: foco na estrutura e nos sentidos



Cornu fractum (Appendix Perotina, 22)

Goat, Meissen porcelain by Johann 

Joachim Kaendler, 1732



Cornu fractum (Appendix Perotina, 22)

Pastor capellae cornu bacŭlo fregĕrat;
rogare coepit ne se domĭno proderet.
"Quamuis indigne laesa reticebo tamen;
sed res clamabit [ipsa] quid deliquĕris."

Leitura prévia: foco na pronúncia



Cornu fractum

O chifre quebrado

Pastor capellae cornu bacŭlo fregĕrat;

Um pastor tinha quebrado o chifre de uma cabrinha com um cajado.

cornu, -us: (n) 

chifre 

frango, -is, -ěre, fregi, 

FRACTUM: quebrar

frango, -is, -ěre, fregi, 

FRACTUM: quebrarpastor, -oris: (m) pastor

cornu, -us: (n) chifre 

capella, -ae: cabrinha 

(diminutivo de capra)

baculum, -i: cajado, 

bastão



rogare coepit ne se domĭno proderet.

Começou a pedir para que não o denunciasse ao senhor.

coepi –isti, -isse, coeptum: começar (só utilizado no 

perfeito. Pode-se construir com verbo no infinitivo)
rogo, -as, -are, -aui, -atum: 

pedir 

ne: (conj.) para que não prodo, -is, -ěre, prodidi: denunciarse: (pron. 3ª pess.) o 

(refere-se ao pastor)
dominus, -i: senhor, amo



"Quamuis indigne laesa reticebo tamen;

“Na verdade, indignamente ofendida eu me calarei contudo

sed res clamabit [ipsa] quid deliquĕris."

reticeo, -es, -ere, reticŭi: guardar 

silêncio, calar-se
quamuis: (adv.) na 

verdade, sem dúvida

(antecedendo 

adjetivos) 

laesus, -a, -um: ofendido

indigne: (adv.) indignamente

tamen: (conj.) contudo, 

todavia

clamo, -as, -are, -aui:

dizer em voz alta

res, -ei: coisa

ipse, ipsa, ipsum:

próprio, própria 

(concorda com res)

quid: (pronome indefinido) 

algo, alguma coisa (acusativo)

Traduza deliqueris por tenhas 

praticado.

mas a própria coisa dirá em voz alta o que tenhas praticado.”



Cornu fractum (Appendix Perotina, 22)

Pastor capellae cornu bacŭlo fregĕrat;
rogare coepit ne se domĭno proderet.
"Quamuis indigne laesa reticebo tamen;
sed res clamabit [ipsa] quid deliquĕris."

Releitura: foco na estrutura e nos sentidos



Vulpes et simius (Appendix Perotina, 1)

(Steinhowel 1479) 57. 

De simia et vulpe.



Vulpes et simius (Appendix Perotina, 1)

Vulpem rogabat partem caudae simĕus,
contegĕre honeste posset ut nudas nates.
Cui sic maligna: "Longĭor fiat licet,
tamen illam citĕus per lutum et spinas
traham
quam tibi particŭlam quamuis paruam
*impartiar."

Leitura prévia: foco na pronúncia



Vulpem rogabat partem caudae simĕus,

O macaco pedia uma parte da cauda à raposa,

contegĕre honeste posset ut nudas nates.

para que pudesse, com dignidade, cobrir as suas nádegas nuas.

rogo, -as, -are, -aui, -atum: pedir (constroi-se

com dois acusativo: pedir algo (acus.) a alguém

(acus.)]

Cui sic maligna [dixit]:

simius, -ĭi: macaco

pars, -rtis: (f) parte

cauda, -ae: cauda
uulpes (e uulpis ou uolpes), -is: 

(f) raposa

ut: (conj.) quando, logo que (com 

indicativo, sentido temporal), para que 

(com subj. valor final), ainda que (com 

subj. valor concessivo)

possum, potes, posse, potui: poder

contěgo, -is, -ěre, -texi: cobrir, esconder

nates, -ĭum: (f. pl. 3ª) nádegas

nudus, -a, -um: nu

honeste: (adv.) honestamente, com dignidade

malignus, -a, -um: malignosic: (adv.) assim cui: (pron. relat. dat.) a este

A este, assim [disse] a maligna:



"Longĭor fiat licet,

Ainda que se torne mais longa,

tamen illam citĭus per lutum et spinas 
traham

entretanto eu a arrastarei por lodo e espinhos

fio, fis, fiěri, factus sum: tornar-se 

(fiat = se torne)

quam tibi particŭlam quamuis paruam *impartiar."

longus, -a, -um: longo, comprido 

[longior = mais longo(a)]

licet: (conj., constrói-

se com subjuntivo): 

ainda que, embora

traho, -is, -ěre, traxi: arrastar illam: (pr. demonst. acus.) aquela, a, 

ela (retomando cauda)
per: (prep. de acus.) 

por, através de 
lutum, -i: lama, lodo spina, -ae: espinho

citius: (adv.) antes, de preferência 

(citius quam = de preferência a que)

impartĭo (ou impertĭo), -is, -ire, impertiui: dar, repartir (impartiar = seja dada)

particŭla, -ae: parcela quamuis: (adv.) na verdade, sem dúvida

(antecedendo adjetivos) 
paruus, -a, -um: 

pequeno

de preferência a que seja dada a ti uma parcela/parte sem dúvida pequena.



Vulpes et simius (Appendix Perotina, 1)

Vulpem rogabat partem caudae simĕus,
contegĕre honeste posset ut nudas nates.
Cui sic maligna: "Longĭor fiat licet,
tamen illam citĕus per lutum et spinas
traham
quam tibi particŭlam quamuis paruam
*impartiar."

Releitura: foco na estrutura e nos sentidos





1 Vbi erat uua? 

2 Quid adpetebat uulpes?

3 An acerba erat uua?

4 Cum quo pastor capellae cornu fregerat?

5 Quid cappela pastori respondit?

PALAVRAS INTERROGATIVAS:

cum quo: com o que...?

an: (partícula interr.) porventura? acaso? na verdade?

1. Vua era alta in uinea.

2. Vulpes uuam adpetebat.

3. Non erat acerba uua.

4. Baculo pastor capellae cornu fregerat.

5. “Quamuis indigne laesa reticebo tamen; / sed res clamabit

quid deliqueris”.



6 Quid uulpem rogabat simius?

7 Quare simius uolebat partem caudae?

8 Quid uulpes simio respondit?

9 Cur uulpes est dicta maligna?

PALAVRAS INTERROGATIVAS:

quare: (adv. interr.) por que razão?

6. Partem caudam simius uulpem rogabat.

7. Vt contegere honeste nudas posset nates.

8. Cf vv. 3-5 da fábula “Vulpes et simius”.

9. Sugestão de resposta: 

Quia non uoluit simio partem caudae dare.





Verbos no futuro imperfeito do modo indicativo

� Reveja alguns trechos de fábulas de Fedro que lemos nesta 

unidade:

"Quamuis indigne laesa reticebo tamen;

sed res clamabit [ipsa] quid deliqueris.“

(“Ainda que indignamente ofendida guardarei silêncio contudo; 

mas a própria coisa dirá em voz alta algo que tiveres 

praticado”.)

� reticeo, -es, -ere, reticŭi: guardar silêncio, calar-se 

� clamo, -as, -are, -aui, -atum: dizer em voz alta



Verbos no futuro imperfeito do modo indicativo

Futuro imperfeito do indicativo: (-bi-)

Verbo: do, das, dare, dedi, datum

dabio > dābo eu darei

dabis tu darás / você dará

dabit ele dará

dabĭmus nós daremos / a gente dará

dabĭtis vós dareis / vocês darão

dabunt eles darão



Verbos no futuro imperfeito do modo indicativo

habebio > habēbo eu terei

habēbis tu terás / você terá

habēbit ele terá

habebĭmus nós teremos / a gente terá

habebĭtis vós tereis / vocês terão

habēbunt eles terão



Verbos no futuro imperfeito do modo indicativo

� Reveja, agora, um outro verso de uma fábula 

de Fedro:

... tamen illam citius per lutum et spinas

traham...

(contudo eu a arrastarei por lodo e espinhos de 

preferência...)

traho, -is, -ěre, traxi, tractum: arrastar



Verbos no futuro imperfeito do modo indicativo

Futuro imperfeito dos verbos de 3ª e 4ª 

conjugações: (-e-)

Verbo: dico, -is, -ěre, dixi, dictum

dicam eu direi

dices tu dirás / você dirá

dicet ele dirá

dicēmus nós diremos / a gente dirá

dicētis vós direis / vocês dirão

dicent eles dirão



Verbos no futuro imperfeito do modo indicativo

Verbo: facĭo, -is, -ěre, feci, factum

facĭam eu farei

facĭes tu farás / você fará

facĭet ele fará

faciēmus nós faremos / a gente fará

faciētis vós fareis / vocês farão

facĭent eles farão



Verbos no futuro imperfeito do modo indicativo

Verbo: uenĭo, -is, -ire, ueni, uentum

uenĭam eu virei

uenĭes tu virás / você virá

uenĭet ele virá

ueniēmus nós viremos / a gente virá

ueniētis vós vireis / vocês virão

uenĭent eles virão



Verbos no futuro imperfeito do modo indicativo

Futuro imperfeito de esse e seus compostos

Verbo: sum, es, esse, fui

ero eu serei

eris tu serás / você será

erit ele será

erĭmus nós seremos / a gente será

erĭtis vós sereis / vocês serão

erunt eles serão



Verbos no futuro imperfeito do modo indicativo

Verbo: possum, potes, posse, potŭi

Derivado de sum 

Futuro de sum: ero

Futuro de posse: potero (pot + ero)

potěro eu poderei

potěris tu poderás / você poderá

potěrit ele poderá

poterĭmus nós poderemos / a gente poderá

poterĭtis vós podereis / vocês poderão

poterunt eles poderão



Atividade rápida 1

1.Coloque em português as seguintes sentenças:

a)Sumus discipulae.

b)Estis discipulae.

c)Erit discipula.

d)Sum discipula.

e)Est discipula.

f)Erat discipula.

g)Erint discipulae.



Atividade rápida 1

1.Coloque em português as seguintes sentenças:

a)Sumus discipulae. Somos alunas.

b)Estis discipulae. Vocês são alunas.

c)Erit discipula. Você será aluna.

d)Sum discipula. Sou aluna.

e)Est discipula. Ela é aluna.

f)Erat discipula. Ela era aluna.

g)Erint discipulae. Elas serão alunas.



Atividade rápida 1

02. Verta ao português as sentenças abaixo com o 

verbo posse:

a) Audire magistra non potest. 

A professora não pode ouvir.

b) Non potěro littěras scriběre. 

Não poderei escrever a carta.

c) Puella sedere non poterat.

A menina não podia sentar.

d) Discipulae non poterunt littěras scriběre.

As alunas não poderão escrever a carta.



Atividade rápida 1

02. Verta ao português as sentenças abaixo com o 

verbo posse:

a) Audire magistra non potest.

b) Non potěro littěras scriběre.

c) Puella sedere non poterat.

d) Discipulae non poterunt littěras scriběre.

audio, -is, -ire, -iui, -itum: ouvir

discipula, -ae: discipula, aluna

littěrae, -arum: carta 

magistra, -ae: professora

puella, -ae: menina, moça

scribo, -is, -ěre, -psi, -ptum: escrever

sedeo, -es, -ere, sedi, sessum: sentar, tomar assento



Atividade rápida 1

03. Siga o modelo, preenchendo as lacunas com o verbo posse nos 

tempos indicados. Em seguida, verta ao português as sentenças:

Ego amare non possum (presente do indicativo)

Versão: Eu não posso amar

a) Tu amare non ______________ (presente do indicativo)

b) Tu amare non ______________ (futuro imperfeito do indicativo)

c) Tu amare non _____________ (pretérito imperfeito do indicativo)

d) Nos amare non ____________ (presente do indicativo)

e) Nos amare non _____________ (futuro imperfeito do indicativo)

f) Nos amare non ____________ (pretérito imperfeito do indicativo)

g) Ego amare non _____________ (pret. perf. do indicativo)

h) Vtinam ego amare ___________ (pres. do subjuntivo)

potes

poteris

poteras

possumus

poterimus

poteramus

potui

possim



Atividade rápida 1

04. Indique em que tempos e modos estão as seguintes formas 

verbais. Depois verta-as ao português. 

debeo, -es, -ere, debŭi, -itum scribo, -is, -ěre, scripsi, 

scriptum

a) debebis b) scribes

c) debeat d) scribat

e) debebat f) scribebat

g) debuit h) scripsit

i) debueram j) scripseram

k) deberemus l) scriberemus

m) debuissent n) scripsissent



Atividade rápida 1

04. Indique em que tempos e modos estão as seguintes formas 

verbais. Depois verta-as ao português.

debeo, -es, -ere, debŭi, -itum scribo, -is, -ěre, scripsi, 

scriptum

a) debebis - futuro imperfeito do indicativo – tu deverás

b) scribes – futuro imperfeito do indicativo – tu escreverás

c) debeat – presente do subjuntivo – (que) ele deva

d) scribat – presente do subjuntivo – (que) ele escreva

e) debebat – pretérito imperfeito do indicativo – ele devia

f) scribebat – pretérito imperfeito do indicativo – ele escrevia

g) debuit – pretérito perfeito do indicativo – ele deveu



Atividade rápida 1

debeo, -es, -ere, debŭi, -itum scribo, -is, -ěre, scripsi, scriptum

h) scripsit – pretérito perfeito do indicativo – ele escreveu

i) debueram – pretérito mais-que-perfeito do indicativo | eu devera

j) scripseram – pretérito mais-que-perfeito do indicativo | eu escrevera

k) deberemus – pretérito imperfeito do subjuntivo | (se) nós devêssemos

l) scriberemus – pretérito imperfeito do subjuntivo | (se) nós escrevêssemos

m) debuissent – pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo | (se) eles tivessem devido

n) scripsissent – pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo | (se) eles tivessem escrito



Verbos no futuro perfeito do modo indicativo

delinquo , -is , -ěre , deliqui

1ª pess. pres. 2ª pess. pres. infinitivo 1ª pess. pret. perf.

Radical do 
Infectum

Radical do 
perfectum

•Observe, agora, esse verbo num verso de uma das fábulas lidas nesta 

unidade:

“...sed res clamabit [ipsa] quid deliqueris.”

(“... mas a própria coisa dirá em voz alta algo que tiveres praticado.”)

delinquo, -is, -ěre, deliqui, -lictum: praticar 

(no sentido de cometer uma falta). 



Verbos no futuro perfeito do modo indicativo

INDICATIVO SUBJUNTIVO

Pretérito
Perfeito

Radical do perfectum
+ -i, -isti, -it,   

-imus, -istis, -erunt

(não estudado)

Pret. mais-
que-
perfeito

Radical do perfectum
+ -era- + -m, -s, -t, 
-mus, -tis, -nt

Radical do perfectum
+ -isse- + -m, -s, -t,          
-mus, -tis, -nt

Futuro
perfeito

Radical do perfectum
+ -er(i)- +o, -s, -t, 
-mus, -tis, -nt

= indicativo

•No verso que vimos logo atrás, com o verbo deliquĕrit, chegamos à conclusão de que o verbo deve estar no 

futuro perfeito (terás praticado ou tiveres praticado)



Verbos no futuro perfeito do modo indicativo

Verbo: do, -as, -are, dedi, datum

dedĕro eu terei dado

dedĕris tu terás dado

dedĕrit ele terá dado

dederĭmus nós teremos dado

dederĭtis vós tereis dado

dedĕrint eles terão dado



Verbos no futuro perfeito do modo indicativo

Verbo: habeo, -es, -ere, habui, habĭtum

habuĕro eu terei tido

habuĕris tu terás tido

habuĕrit ele terá tido

habuerĭmus nós teremos tido

habuerĭtis vós tereis tido

habuĕrint eles terão tido



Verbos no futuro perfeito do modo indicativo

Verbo: dico, -is, -ěre, dixi, dictum

dixĕro eu terei dito

dixĕris tu terás dito

dixĕrit ele terá dito

dixerĭmus nós teremos dito

dixerĭtis vós tereis dito

dixĕrint eles terão dito



Verbos no futuro perfeito do modo indicativo

Verbo: facĭo, -is, -ěre, feci, factum

fecĕro eu terei feito

fecĕris tu terás feito

fecĕrit ele terá feito

fecerĭmus nós teremos feito

fecerĭtis vós tereis feito

fecĕrint eles terão feito



Verbos no futuro perfeito do modo indicativo

Verbo: uenĭo, -is, -ire, ueni, uentum

uenĕro eu terei vindo

uenĕris tu terás vindo

uenĕrit ele terá vindo

uenerĭmus nós teremos vindo

uenerĭtis vós tereis vindo

uenĕrint eles terão vindo



Verbos no futuro perfeito do modo indicativo

Verbo: sum, es, esse, fui

fuĕro eu terei sido

fuĕris tu terás sido

fuĕrit ele terá sido

fuerĭmus nós teremos sido

fuerĭtis vós tereis sido

fuĕrint eles terão sido



Verbos no futuro perfeito do modo indicativo

Verbo: possum, potes, posse, potui

potuĕro eu terei podido

potuĕris tu terás podido

potuĕrit ele terá podido

potuerĭmus nós teremos podido

potuerĭtis vós tereis podido

potuĕrint eles terão podido



Atividade rápida 2

01) Informe em que tempos estão as seguintes formas 

verbais. Em seguida, verta-as ao português:

capio, -is, -ěre, cepi, captum

a) ceperunt

b) ceperat

c) cepissemus

d) ceperit

e) capiebam

f) capiet

g) capiat

h) caperet
Atenção:

Corrigir radical do perfectum no livro



Atividade rápida 2

01) Informe em que tempos estão as seguintes formas 

verbais. Em seguida, verta-as ao português:

capio, -is, -ěre, capŭi, captum

a) capuerunt – pretérito perfeito do indicativo: 

eles alcançaram

b) capuerat – pretérito mais-que-perfeito do indicativo:

ele alcançara

c) capuissemus – pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo:

(se) nós tivéssemos alcançado

d) capuerit – futuro perfeito do indicativo:

ele terá alcançado



Atividade rápida 2

01) Informe em que tempos estão as seguintes formas 

verbais. Em seguida, verta-as ao português:

capio, -is, -ěre, capŭi, captum

e) capiebam – pretérito imperfeito do indicativo: 

eu alcançáva

f) capiet – futuro imperfeito do indicativo: ele alcançará

g) capiat – presente do subjuntivo: (que) ele alcance

h) caperet – pretérito imperfeito do subjuntivo: 

(se) ele alcançasse



Atividade rápida 2

02) Considere os tempos primitivos do verbo 

ferre (levar) e coloque em latim as seguintes 

formas verbais: fero, fers, ferre, tuli, latum

a) eu levei

b) eu terei levado

c) eu tinha levado

d) eu tivesse levado



Atividade rápida 2

02) Considere os tempos primitivos do verbo 

ferre (levar) e coloque em latim as seguintes 

formas verbais: fero, fers, ferre, tuli, latum

a) eu levei - tuli

b) eu terei levado - tulero

c) eu tinha levado - tuleram

d) eu tivesse levado - tulissem



Verbos defectivos

Pastor ... rogare coepit ne se domino proderet.

(O pastor ... começou a pedir 

para que não o denunciasse ao senhor.)

coepi –isti, -isse, coeptum: começar 

Observando a forma como o verbo aparece dicionarizado, 

vemos que se trata de um verbo defectivo, pois as formas 

apresentadas são as formas do perfeito: coepi: 1ª pessoa do 

pret. perf.; coepisti: 2ª pessoa do pret. perf.; coepisse

(infinitivo perfeito, que ainda será estudado); e a forma que 

dá origem ao particípio passado (o supino).



Verbos defectivos

Em textos do período arcaico da língua, 

aparecem as formas dos tempos imperfeitos 

(coepio, -is, -ěre), mas no latim clássico só 

aparecem as formas dos tempos perfeitos 

(coepi, -isti, coepisse) e do supino (coeptum). 



Atividade rápida 3

01) Escreva em latim:

a) Eu comecei a escrever a fábula hoje.

b) O professor começou a interrogar os alunos.

c) O aluno não poderá desdenhar o colega.

d) O professor deverá ler o livro.

e) Amanhã eu já deverei ter lido o livro.

f) Hoje eu lerei o livro.

g) Amanhã ainda não terei escrito a fábula.

h) Ontem eu li o livro.

i) Em outra ocasião escreverei historias.



Atividade rápida 3 - respostas

01) Escreva em latim:

a) Eu comecei a escrever a fábula hoje.

Hodie fabulam scribere coepi.

b) O professor começou a interrogar os alunos.

Magister discipulos interrogare coepit.

c) O aluno não poderá desdenhar o colega.

Discipulus collegas eleuare non poterit.

d) O professor deverá ler o livro.

Magister librum legere debebit.



Atividade rápida 3 - respostas

e) Amanhã eu já deverei ter lido o livro.

Cras librum legisse iam debebo.

f) Hoje eu lerei o livro.

Hodie librum legam. 

g) Amanhã ainda não terei escrito a fábula.

Cras fabulam nondum scripsero.

h) Ontem eu li o livro. 

Hěri librum legi.

i) Em outra ocasião escreverei historias.

Alias historias scribam.



Atividade rápida 3

cras: (adv.) amanhã

olim: (adv.) um dia

nondum: (adv.) ainda não

hodie: (adv.) hoje

hěri: (adv.) ontem

scribo, -is, -ěre, scripsi, scriptum: escrever

alias: (adv.) em outra ocasião



Você já deve ter aprendido: 

•os tempos imperfectivos dos modos 

indicativo e subjuntivo;

•os tempos perfectivos do indicativo e o mais-

que-perfeito do subjuntivo. O nosso quadro-

resumo de informações verbais está, por 

enquanto, assim configurado:



INDICATIVO SUBJUNTIVO

Tempo 1ª e 2ª conj. 3ª e 4ª conj. 1ª 2ª, 3ª e 4ª 

IN
FE
C
T
U
M

(T
em
p
os
 I
m
p
er
fe
it
os
)

Presente
- Ø -

1ª pes. sing: -o
3ª pes. pl.: -nt

- Ø -
1ª pes. sing: -o
3ª pes. pl.: -unt

-e- -a-

Pret. imperf. - ba - - eba -

-re-
ou infinitivo + 
morfemas de 

pessoa e número

Fut. imperf.
- bi –

-bo, -bis, -bit
-bimus, -bitis, -bunt

- e -
-am, -es, -et,

-emus, -etis, -ent

Utiliza-se o futuro 
do indicativo



INDICATIVO SUBJUNTIVO

Tempo 1ª, 2ª, 3ª e 4ª conj. 1ª, 2ª, 3ª e 4ª conj.

P
E
R
FE
C
T
U
M

Pretérito perfeito
Radical do perfectum +

-i, -īsti, -it, 
-ĭmus, -īstis, -ērunt (ou –ēre)

(não estudado)

Pret. mais-que-perf.
Radical do perfectum +
-era- + -m, -s, -t, 
-mus, -tis, -nt

Radical do perfectum
+

-isse- + -m, -s, -t, 
-mus, -tis, -nt

Fut. perf.
Radical do perfectum +
-er(i)- + -o, -s, -t, 
-mus, -tis, -nt

Utiliza-se o futuro do 
indicativo



� O futuro imperfeito do português não se forma a partir do 

morfema –b(i)- do latim. No latim vulgar, desenvolve-se uma 

perífrase verbal com o verbo principal no infinitivo mais o 

verbo habere flexionado: amare habeo > amarei. Assim, para 

indicar o futuro imperfeito, temos: em latim clássico, a forma 

verbal com o morfema –b(i)- (amabio > amabo); em latim 

vulgar, temos a perífrase (amare habeo) e, dessa forma, 

teremos em português amarei.

� O futuro perfeito do português, diferentemente da forma 

morfológica latina (por exemplo: amauero), será feito 

mediante uma construção perifrástica (por exemplo: terei 

amado).


