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§ Ao fim da Unidade Um, você já deve ter aprendido 
alguns dos aspectos essenciais do latim. 

§ Nas atividades que se seguem, você certamente 
demonstrará já estar familiarizado com a terminologia 
latina para alguns casos, além de já ter condição de 
entender a terminologia portuguesa para as funções 
sintáticas a eles equivalentes.

§ Selecionamos e adaptamos, então, alguns trechos do 
texto de Suetônio sobre Higino para a sistematização de 
seus conhecimentos.





• ATIVIDADE: 
Tome a oração 01 como modelo de análise de 
estrutura argumental e faça o mesmo com as demais 
orações.



Hyginus studiose audiuit Cornelĭum Alexandrum,	
grammatĭcum Graecum.

Higino	escutou	com	entusiasmo	Cornélio	Alexandro,	o	
gramático	grego	

Predicador	verbal: audiuit (ouviu)

Pessoa	e	número	do	verbo: 3ª	pessoa	do	singular
Tempo	e	modo	do	verbo: Pret.	perfeito.	do	Indicativo
O	verbo	se	constrói	com	____	argumentos
Argumento	externo	(sujeito): Alguém	ouviu...	Nom.	sing:	Hyginus (Higino	ouviu)
Argumento	interno	(objeto): Higino	ouviu	algo	(OD	– ACU):	Cornelium

Alexandrum,	grammaticum Graecum

Tradução:

Adjuntos	circunstanciais: (adv.):	studiose (com	entusiasmo)

Oração	01

audio,	-is,	-ire,	audiui: ouvir

02

Hyginus,	-i:	Higino Cornelius,	-ii: Cornélio

Alexander,	-dri: Alexandro
grammaticus,	-i: gramático Graecus: grego studiose: (adv.)	com	entusiasmo



Hyginus plurĭmos discipŭlos docŭit.

Higino	ensinou	muitos	discípulos.

Predicador	verbal: docuit (ensinou)
Pessoa	e	número	do	verbo: 3ª	pessoa	do	singular
Tempo	e	modo	do	verbo: Pret.	perfeito.	do	Indicativo
O	verbo	se	constrói	com	____	argumentos
Argumento	externo	(sujeito): Alguém	ensinou...	Nom.	sing:	Hyginus (Higino	ensinou)
Argumento	interno	(objeto): Higino	ensinou	algo	(OD	– ACU):	NÃO	EXPLÍCITO

Higino	ensinou	alguém	(OI	– ACU):	plurimos discipulos

Tradução:

doceo,	-es,	-ere,	docui: ensinou

03

Hyginus,	-i:	Higino
plurimos:	muitos
discipulus,	-i: discípulo

Oração	02



C.	Iulius Hyginus Augusti libertus erat.

Caio	Júlio	Higino	era	liberto	de	Augusto.

VERBO	DE	LIGAÇÃO: erat (era)

Pessoa	e	número	do	verbo: 3ª	pessoa	do	singular
Tempo	e	modo	do	verbo: Pret.	imperf.	do	Indicativo

Predicador	nominal libertus...	Nom.	sing:	liberto

Argumento	externo	(sujeito): C.	Iulius Hyginus

Tradução:

Adjuntos: Gen.	– adj.	adn.	restr.:	Augusti

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

O	predicador	nominal	se	constrói	com	um	argumento	externo	(sujeito):

libertus,	-i: liberto

C.: abreviatura	de	Caius

Iulius,	-ii: Júlio Hyginus,	-i: Higino

Oração	03



Hygini libertus fuĭt Iulĭus Modestus.

Júlio	Modesto	foi	liberto	de	Higino.

VERBO	DE	LIGAÇÃO: fuit (foi)

Pessoa	e	número	do	verbo: 3ª	pessoa	do	singular
Tempo	e	modo	do	verbo: Pret.	perf.	do	Indicativo

Predicador	nominal libertus...	Nom.	sing:	liberto

Argumento	externo	(sujeito): Iulius Modestus

Tradução:

Adjuntos: Gen.	– adj.	adn.	restr.:	Hygini

O	predicador	nominal	se	constrói	com	um	argumento	externo	(sujeito):

libertus,	-i: liberto

sum,	es,	esse,	fui: ser,	estar,	existir Iulius,	-ii: Júlio

Modestus,	-i:Modesto	
(um	gramático)

Hyginus,	-i: Higino

Oração	04



Hyginus fuit poetae amicus.

Higino	foi	amigo	de	um	poeta.	

VERBO	DE	LIGAÇÃO: fuit (foi)

Pessoa	e	número	do	verbo: 3ª	pessoa	do	singular
Tempo	e	modo	do	verbo: Pret.	perfeito	do	Indicativo

Predicador	nominal amicus:	amigo

Argumento	externo	(sujeito):Hyginus:	Higino

Tradução:

Adj.	adn.	restr: poetae (de	um	poeta)

poeta,	-ae: poeta

O	predicador	nominal	se	constrói	com	um	argumento	externo	(sujeito):

amicus,	-i: amigoIulius,	-ii: Júlio Hyginus,	-i: Higino

Oração	05





§ Na leitura dos textos apresentados nesta unidade, você se 
deparou com palavras que, em levantamentos estatísticos, 
estão entre as mais ocorrentes nos textos latinos. São, 
portanto, as palavras cujos significados mais necessitam 
ser lembrados.

§ Assim, na leitura dos próximos textos, você já estará 
familiarizado com um léxico essencial da língua. O registro 
das palavras da lista das mais frequentes segue, por 
enquanto, a forma ocorrida nos textos. 

§ Em unidades mais à frente, elas aparecerão anotadas na 
forma como os dicionários costumam registrá-las.
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