
 

 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

 

 
 

 

CÓDIGO: 

IFILO39018 

COMPONENTE CURRICULAR: 

Estudos Clássicos: Grego II 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:  

Instituto de Filosofia 

SIGLA:  

IFILO 

CH TOTAL TEÓRICA: 

60 

CH TOTAL PRÁTICA: 

0 

CH TOTAL: 

60 

 

 

- dominar tópicos básicos da gramática grega; 

- ler textos compatíveis com o nível de aprendizado. 

 

 

Estudo de tópicos básicos de gramática grega, que permitam instrumentalizar a leitura de textos filosóficos. 

 

 

 

1. Características morfológicas do particípio médio-passivo dos verbos terminados em ômega. Emprego do 

particípio como adjetivo, como determinação circunstancial da oração principal, como determinação 

predicativa do sujeito e do objeto direto. 

2. Tempo verbal que indica a pontualidade da ação: aoristo. Tipos de aoristo: temático, sigmático, radical. 

Problemas de tradução do aoristo enquanto tempo que se opõe ao presente (infectum: ação em 

desenvolvimento) e ao perfeito (perfectum: resultado da ação) 

3. Perfeito e mais-que-perfeito. Características morfológicas (redobro), índice temporal, desinências) e 

aplicação sintática. 

4. Valor dos tempos do modo subjuntivo. Subjuntivo exprimindo o eventual, apreensão, hesitação. 

Subjuntivo nas proposições subordinadas, temporais e condicionais. 

5. Valor temporal no optativo: optativo potencial nas proposições independentes, nos períodos condicionais, 

Optativo “de repetição”. 

6. Sentido dos tempos no infinitivo. Sintaxe do infinitivo. Infinitivo com artigo. 

7. Estudo das palavras invariáveis (preposições, conjunções, partículas) e revisão da morfologia nominal a 

partir de exercícios de tradução de textos. 
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8. Tradução de textos em que se apresenta o sistema da conjunção verbal temática. 
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