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Proves d�accés a la Universitat. Curs 2006-2007

Llatí
Sèrie 2

Escolliu UNA de les dues opcions (A o B).
La prova consisteix a fer quatre exercicis: traduir un text, resoldre una qüestió de mor-

fosintaxi, resoldre una qüestió sobre llengua, literatura o civilització romanes, i exposar
breument un tema de literatura o de civilització romanes.

OPCIÓ A

Text

Darreres gestes d’Amílcar abans de morir

At Hamilcar posteaquam mare transiit in Hispaniamque uenit, magnas res secunda

gessit fortuna; maximas bellicosissimasque gentes subegit; equis, armis, uiris, pecunia

totam locupletauit Africam. Hic cum in Italiam bellum inferre meditaretur, nono anno,

postquam in Hispaniam uenerat, in proelio pugnans aduersus Vettones occisus est.

C. NEPOT, Vitae XXII, 4

Lèxic (per ordre alfabètic):

aduersus: preposició d’acusatiu, ‘contra’.
inferre: infinitiu d’infero.
Vettones, -um: ‘els vetons’ (poble cèltic d’Hispània).

Exercici 1
[5 punts]

Traduïu el text en el quadern de respostes.

Exercici 2
[1 punt]

Transformeu en passiva la frase següent: At Hamilcar magnas res secunda gessit
fortuna.



Exercici 3
[2 punts]

Indiqueu en el quadern de respostes la veritat (V) o falsedat (F) de cada una de les
afirmacions següents (per exemple: 1V, 2F, etc.). Es penalitzaran les respostes errònies.

1. Juntament amb Tarraco, l’altra capital de la Hispània romana va ser Caesar Augusta.
2. A la ciutat de Segòvia, s’hi conserva un circ romà.
3. La ciutat de Sagunt destaca principalment pel seu teatre romà.
4. A la ciutat de Vic hi ha un temple romà.
5. La Via de la Plata travessava el Cantàbric d’oest a est, des de Galícia fins al País Basc.
6. La ciutat d’Ilerda va tenir un paper important a la guerra civil entre Cèsar i Pompeu.
7. L’antiga ciutat d’Italica estava situada a les Illes Balears.
8. Els romans van explotar Las Médulas per la seva riquesa aurífera.

Exercici 4
[2 punts]

Exposeu en un mínim de 15 línies (unes 150 paraules) el tema següent: L’oratòria
romana (característiques del gènere: oratòria i retòrica. Ciceró: dades biogràfiques; la
seva obra oratòria: discursos i retòrica).
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OPCIÓ B

Text

Darreres gestes d’Amílcar abans de morir

At Hamilcar posteaquam mare transiit in Hispaniamque uenit, magnas res secunda

gessit fortuna; maximas bellicosissimasque gentes subegit; equis, armis, uiris, pecunia

totam locupletauit Africam. Hic cum in Italiam bellum inferre meditaretur, nono anno,

postquam in Hispaniam uenerat, in proelio pugnans aduersus Vettones occisus est.

C. NEPOT, Vitae XXII, 4

Lèxic (per ordre alfabètic):

aduersus: preposició d’acusatiu, ‘contra’.
inferre: infinitiu d’infero.
Vettones, -um: ‘els vetons’ (poble cèltic d’Hispània).

Exercici 1
[5 punts]

Traduïu el text en el quadern de respostes.

Exercici 2
[1 punt]

Transformeu en passiva la frase següent: At Hamilcar magnas res secunda gessit
fortuna.
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Exercici 3
[2 punts]

Anoteu la resposta correcta de cada apartat en el quadern de respostes (per exem-
ple: 1a, 2b, etc.). Es penalitzaran les respostes errònies.

1. Hom ha atribuït a J. Cèsar l’autoria de
a) De bello Gallico, De bello ciuili i Ab urbe condita.
b) Bellum Hispaniense, De bello Gallico i De bello ciuili.
c) De bello Gallico, Metamorphoses i De bello ciuili.
d) Metamorphoses, In Catilinam i De bello Gallico.

2. La lírica llatina està representada per
a) Ovidi.
b) Virgili.
c) Horaci.
d) Plaute.

3. Què significa l’expressió llatina totum reuolutum?
a) Lloc desordenat on impera el caos.
b) La revolució és total.
c) Tothom participa de la revolució.
d) Espai ordenat ple de coses.

4. A què es refereix l’expressió llatina ab intestato?
a) A una persona que ha mort sense fer testament.
b) A una reunió d’hereus per a llegir el testament d’un difunt.
c) A la participació en un judici com a testimoni.
d) A una sessió judicial sense testimonis.

Exercici 4
[2 punts]

En un mínim de 15 línies (unes 150 paraules) desenvolupeu el tema següent: La
domus romana (indiqueu, com a mínim, el nom de vuit espais d’una casa, la funció que
tenen, els elements decoratius, etc.).

L�Institut d�Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l�edició d�aquesta prova d�accés
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Proves d�accés a la Universitat. Curs 2006-2007

Llatí
Sèrie 1

Escolliu UNA de les dues opcions (A o B).
La prova consisteix a fer quatre exercicis: traduir un text, resoldre una qüestió de mor-

fosintaxi, resoldre una qüestió sobre llengua, literatura o civilització romanes, i exposar
breument un tema de literatura o de civilització romanes.

OPCIÓ A

Text

Viriat, pastor lusità, s’oposa als romans i és assassinat

Viriathus, qui contra Romanos in Lusitania gerebat, pastor primo fuit, mox

latronum dux; postremo tantos ad bellum populos concitauit, ut adsertor contra

Romanos Hispaniae putaretur. A suis interfectus est, cum quattuordecim annis

Hispanias aduersus Romanos mouisset.

EUTROPI, Breuiarium ab Vrbe condita IV, 16

Lèxic (per ordre alfabètic):

cum: conjunció, cal relacionar-la amb mouisset.
gero, -is, -ere, gessi, gestum: usat en forma absoluta, ‘actuar’, ‘lluitar’.
Lusitania, -ae: Lusitània (regió d’Hispània).
tantos: concorda amb populos.

Exercici 1
[5 punts]

Traduïu el text en el quadern de respostes.

Exercici 2
[1 punt]

Analitzeu sintàcticament la frase reproduïda a continuació i indiqueu específica-
ment el tipus d’oració que introdueix la conjunció ut: postremo tantos ad bellum populos
concitauit, ut adsertor contra Romanos Hispaniae putaretur.



Exercici 3
[2 punts]

Anoteu la resposta correcta de cada apartat en el quadern de respostes (per exem-
ple: 1a, 2b, etc.). Es penalitzaran les respostes errònies.

1. L’espai de la casa reservat al paterfamilias era
a) el cubiculum.
b) l’atrium.
c) el lararium.
d) el tablinum.

2. Per veure uenationes, els romans anaven
a) a l’amphiteatrum.
b) al teatrum.
c) a les thermae.
d) al forum.

3. L’aqüeducte romà més ben conservat de la Hispània romana es troba a
a) Segòvia.
b) Sevilla.
c) Lleida.
d) Segòbriga.

4. Quina ciutat rebia el nom de Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna?
a) Tarraco.
b) Emporiae.
c) Barcino.
d) Ilerda.

Exercici 4
[2 punts]

Exposeu en un mínim de 15 línies (unes 150 paraules) el tema següent: Vida i obra
de Quint Horaci Flac (dades biogràfiques, època, gènere literari, obres, tòpics literaris,
etc.).
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OPCIÓ B

Text

Viriat, pastor lusità, s’oposa als romans i és assassinat

Viriathus, qui contra Romanos in Lusitania gerebat, pastor primo fuit, mox

latronum dux; postremo tantos ad bellum populos concitauit, ut adsertor contra

Romanos Hispaniae putaretur. A suis interfectus est, cum quattuordecim annis

Hispanias aduersus Romanos mouisset.

EUTROPI, Breuiarium ab Vrbe condita IV, 16

Lèxic (per ordre alfabètic):

cum: conjunció, cal relacionar-la amb mouisset.
gero, -is, -ere, gessi, gestum: usat en forma absoluta, ‘actuar’, ‘lluitar’.
Lusitania, -ae: Lusitània (regió d’Hispània).
tantos: concorda amb populos.

Exercici 1
[5 punts]

Traduïu el text en el quadern de respostes.

Exercici 2
[1 punt]

Analitzeu sintàcticament la frase reproduïda a continuació i indiqueu específica-
ment el tipus d’oració que introdueix la conjunció ut: postremo tantos ad bellum populos
concitauit, ut adsertor contra Romanos Hispaniae putaretur.
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Exercici 3
[2 punts]

Indiqueu quina és l’expressió llatina adient per a completar cada frase. Anoteu la
resposta correcta de cada apartat en el quadern de respostes (per exemple: 1a, 2b, etc.).
Es penalitzaran les respostes errònies.

1. No podem acusar-lo sense cap prova. Recorda que ___________.
a) dura lex, sed lex
b) in dubio, pro reo
c) alea iacta est
d) peccata minuta

2. El que importa no és el que es diu, sinó el que es fa: ___________.
a) carpe diem
b) alea iacta est
c) mens sana in corpore sano
d) facta, non verba

3. En aquesta societat el pitjor enemic de l’home és ell mateix; ja ho deia el comediò-
graf Plaute: ___________.
a) cogito, ergo sum
b) ueni, uidi, uici
c) homo homini lupus
d) quod erat demostrandum

4. ___________ semblava un bon negoci, tanmateix ___________ no ho va ser per
moltes raons.
a) A priori / a posteriori
b) Ante meridiem / post meridiem
c) Ab initio / ex professo
d) Mens sana / in corpore sano

Exercici 4
[2 punts]

Expliqueu en un mínim de 15 línies (unes 150 paraules) les característiques princi-
pals de la ciutat de Mèrida (nom llatí, origen i motiu de la seva fundació, importància
històrica dins la Hispània romana, principals monuments que s’hi conserven, etc.).

L�Institut d�Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l�edició d�aquesta prova d�accés


