


SOLUCIÓNS PAAU XUÑO 2007 LATÍN 
 
OPCIÓN A: TEXTOA: 
Morto Filipo, rei de Macedonia, quen fixera a guerra contra os romanos e máis tarde axudara aos 
romanos contra Antíoco, o seu fillo Perseo rebelouse en Macedonia despois de preparar grandes 
tropas para a guerra. Como xeneral dos romanos foi enviado contra el o cónsul Licinio, e foi 
vencido polo rei nunha dura batalla. 
 
GRAMÁTICA: 
Gesserat: 3ª persoa do singular do pluscuamperfecto de indicativo voz activa do verbo gero, is, ere, 
gessi, gestum, da 3ª conxugación. 
Gess- tema de perfecto -era- morfema temporal modal -t Desinencia 3ª persoa singular. 
 
Tulerat: : 3ª persoa do singular do pluscuamperfecto de indicativo voz activa do verbo fero, fers, 
fert, tuli, latum, verbo irregular. 
Tul- tema de perfecto  -era- morfema temporal modal -t Desinencia 3ª persoa singular. 
 
Rebellavit: : 3ª persoa do singular do perfecto de indicativo voz activa do verbo rebello, as, are, 
avi, atum, da 1ª conxugación. 
Rebellav- tema de perfecto -it Desinencia específica do perfecto para a 3ª persoa singular. 
 
Missus est: : 3ª persoa do singular do perfecto de indicativo voz pasiva do verbo mitto, is, ere, 
misi, missum, da 3ª conxugación. 
Missus: part. pasado do verbo mitto en nom.singular masculino. Est: 3ª persoa Sing. Verbo sum 
 
Victus (est): 3ª persoa do singular do perfecto de indicativo voz pasiva do verbo vinco, is, ere, vici, 
victum, da 3ª conxugación. 
Victus: part. pasado do verbo vinco en nom.singular masculino. Est: 3ª persoa Sing. Verbo sum 
 
OPCIÓN B: TEXTOB: 
Un  pavo real chegou onda Xuno, queixándose de que 
non lle concedera o canto do reiseñor; 
Entón, para consolalo, dixo a deusa: 
“Pero ti vences en beleza, vences en tamaño; 
e coas túas coloridas plumas desplegas unha cola de pedras preciosas”. 
 
GRAMÁTICA 
cantus luscinii quod sibi non tribuerit 
Sintaxe: a oración, introducida pola conxunción quod, forma unha subordinada completiva de O.D. 
que ten como verbo principal ao participio ferens. 
Cantus: Ac. Plural O.D. de cantus, us: “canto”, da 4ª declinación. 
Luscinii: xenitivo singular C. N. de luscinius, ii: “reiseñor”, da 2ª declinación. 
Quod: conxunción completiva “que” 
Sibi: dativo singular do pronome reflexivo se. 
Non: adv. de negación 
Tribuerit: 3ª persoa de singular do pretérito perfecto de subxuntivo voz activa do verbo tribuo, is, 
ere, tribui, tributum: “conceder”, da 3ª conxugación. 
 
Evolución ao castelán e galego: 
Cantum: canto (u átona pechada abre en o e perda do –m final) 
Sibi: si 
Tribuere: conservámolo en compostos como contribuír, atribuír, retribuír, etc. 



 
LITERATURA LATINA 

A LÍRICA 

Agrúpanse neste xénero todas as composicións poéticas (de temas e formas métricas moi 
variadas) que expresan emocións e sentimentos, e teñen un enfoque persoal e subxectivo.  

O nome deriva da palabra grega lyros, que era un instrumento musical de corda co que se 
acompañaban os poetas. De feito, o xénero xurdiu ó abeiro de danzas e melodías e, a 
medida que se foi desprendendo destas, volveuse máis complexo e intenso. Así, o baleiro 
musical compensábase coa perfección no uso das palabras. 

Aínda se poden percibir nos nomes das composicións poéticas as reminiscencias musicais 
do inicio: balada, de bailare ('bailar'); soneto, de sonitus (`son', `nota musical'); oda, de 
odé ('canción'); salmo, de psalmus ('música de arpa')... 

As primeiras manifestacións líricas en latín son o Himno dos Salios (Carmen Saliorum), 
os sacerdotes saltadores de Marte, e o Himno dos irmáns Arvales (Carmen fratrum 
Arvalium), sacerdotes da divindade agrícola Dea Día.  

Ademais destes testemuños da lírica coral arcaica, a poesía lírica de estilo helenístico 
introduciuse en Roma no século II a.C., e os primeiros poetas líricos pertencen xa ó circulo 
de Quinto Lutacio Cátulo (150-87 a.C.), aínda que non conservamos a penas nada 
deles. 

A seguinte xeración de poetas, na primeira metade do século I a.C.,  recibe o nome de 
poetae novi ou neoteroi (neotéricos), segundo expresións acuñadas por Cicerón. As 
súas composicións son breves, de gran perfección técnica e beleza formal e estilística. Son 
exemplo da máxima alexandrina da “arte pola arte”. Catulo é o máximo expoñente desta 
escola. 

Algúns dos principais subxéneros líricos son:  
 Égloga: Nunha paisaxe idílica, rodeados dunha natureza idealizada, uns pastores 

dialogan sobre temas xeralmente amorosos; tamén rivalizan para demostrar quén é 
mellor músico e poeta. 

  Neste subxénero sobresae Virxilio.  
 Elexía: Segundo modelos gregos, nos que a elexía servía para tratar temas sociais e 

políticos, os autores latinos introduciron outros temas referidos ó amor, á vida e á 
morte.  

 Catulo, Tibulo, Propercio e Ovidio son os máximos representantes.  
 Epigrama. Orixinariamente, os epigramas eran inscricións funerarias breves (de 

dous a oito versos) que se gravaban en monumentos. Máis tarde, tratáronse nestas 
composicións temas diversos: ofrendas a unha divindade, louvanzas a persoas 
finadas, expresións de sentimentos amorosos, sátiras e burlas...  

 Marcial escribiu moitos textos deste tipo.  
 Oda. É unha composición de tema elevado a través da cal o poeta expresa os seus 

sentimentos e as súas reflexións sobre asuntos relacionados coa vida, a natureza, 
con algún personaxe relevante dunha época...  

Horacio é o poeta máis destacado 



 
CUESTIÓNS DO MUNDO CLÁSICO 

• Latinismos: 

O porteiro salvou o resultado in extremis cunha parada espectacular. 
A xefa era moi esixente e trataba aos subordinados manu militari 
Aquela aula era un mare magnum e o profesor non puido dar clase. 
 

• Principais restos arqueolóxicos da Gallaecia romana: 

Pontes: a do Freixo (Cartelle, Ourense), a do Bibei (Trives, Ourense). 
Faros: torre de Hércules (A Coruña) 
Murallas: as de Lugo 
Campamentos militares: Cidadela (Sobrado dos monxes), Aquis querquernis (Bande, 
Ourense) 
Baños romanos: Caldas de reis, Cuntis, Rio Caldo (Ourense). 
Vilas (edificacións rurais ligadas a explotacións agrícolas): Dozón (Lalín), Centroña 
(Pontedeume) 
Restos de casas, mosaicos e termas de Lugo. 
Explotacións mineiras das Médulas de Carucedo (León) 
Mosaicos e termas de Astorga (Asturica Augusta) 
Restos romanos de Bracara Augusta (Braga) e Aquae Flaviae (Chaves) 
Restos de Vias romanas:  

- Vía XVIII nova: Bracara Augusta – Aquae Flaviae – Astúrica Augusta Entra en 
Ourense por Portela de Homem e sae por Valdeorras. 

- Vía XIX: Bracara Augusta – Lucus Augusti – Astúrica Augusta. Entra en Pontevedra 
por Tui e pasa por Aquis Celenis (Caldas de Reis) 

- Vía XX. Igual ca anterior pero Per loca marítima. Percorre a costa ata Brigantium. 
Miliarios:  

- Marcan as millas do percorrido con respecto á capital do conventus iuridicus.  
- Cheos de propaganda imperial enumeración de cargos do emperador. 

Pezas de museos: lápidas con inscricións funerarias, lucernas, fibelas, estatuiñas de deuses, 
obxectos da vida cotiá, etc. (Museo de Pontevedra, Museo de Ourense, Museo San Antón 
da Coruña, etc.) 
 

• Escribe cinco palabras co prefixo –ante e explica o seu significado. 
 
ante-, anti- 
ante-ced-ente 
ante-oll-os  
anti-cip-o 
 
ante-pen-ultim-o 
ante-man 

ante- 
+ cedo 
+ oculus  
+ capio 
 
+ paene + ultimus 
+ manus 

anterioridade no espacio e tempo 
o “que vai diante” 
obxecto que se coloca “diante dos ollos” 
“o que se colle antes”. Ex: parte do  soldo que se 
pide cobrar antes de tempo. 
“o que vai antes do penúltimo (case último)”. 
“antes da man”. Locución adverbial: de antemán, 
con anterioridade, antes, previamente. 

• Topónimos: 

Nocedo, Abeledo e Reboredo teñen en común que os tres pertencen ao grupo dos fitotopónimos, 
isto é, aos nomes de lugar derivados de especies do reino vexetal. 

Abeledo: de “abellanetum”, fitotopónimo que alude ao lugar onde abundan as abeleiras, 
abelairas ou abrairas. 
Nocedo/Noceda: de NOCETU /-A. Fitotopónimos abundanciais en nogueiras. 
Reboredo: de REBORETUM, fitotopónimo abundancial en carballos, QUERCUS ROBUR. 




