Glossarium L – P
labens, -entis (adj.II) – part. pres. de labor; caeli labentia signa, os astros (signos) errantes do céu.
(L.8)
lābor, -eris, lābī, lapsus sum, — (v.i.dep.) – escorregar, resvalar, errar, enganar-se, deixar-se ir,
tender para, fugir, correr, enfraquecer, entrar em decadência. (L.8)
labor, -is (s.m.) – trabalho, labuta. (L.1)
labōrō, -ās, -āre, -āuī, -ātum (L.11)
labrum, -i (s.n.) – lábio, banheira, bacia, tina. (L.12)
lacrima, -ae (s.f.) – lágrima, (pl.) pranto. (L.3)
Laecanea, -ae (s.f.) – nome de mulher: Lecânia. (L.10)
laedo, -is, -ere, laesī, laesum – (v.t.) – ferir, lesar, prejudicar, offender, atacar. (L.8)
laetitia, -ae (s.f.) – alegria, prazer, encanto, fertilidade. (L.9)
laetus, -a, -um (adj.I) – alegre, agradável, feliz, fértil, gordo. (L.2)
languescesco, -is, -ere, -gui (v.i.) – enlanguescer, enfraeucer, estar fatigado, murchar, declinar,
extinguir-se. (L.12)
lanugo, -inis (s.f.) – lanugem, penugem, buço, pelo. (L.18)
lapis, -idis (s.m.) – pedra, qualquer objeto de pedra, lápide, mármore, marco militar. (L.2)
laqueus, -i (s.m.) – laço, nó, rede, armadilha. (L.6)
Latium, -ii (s.n.) – o Lácio. (L.9)
latro, , -ās, -āre, -āuī, -ātum (v.i.) – ladrar, latir, berrar, roncar. (L.11)
latrocinor, -aris, -ari, -atus sum (v.i.dep.) – roubar, assaltar, andar na vida militar. (L.1)
latus, -a, -um (adj.I) – largo, extenso, abundante. (L.4)
laudo, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – louvar, elogiar, considerar, exaltar. (L.4)
lauinius, -a, -um (adj.I) – de Lavínio (Lauinium, -iī), cidade do Lácio fundada por Eneias(L.9)
lauo, -as, -are, -aui, -atum (v.t./v.i.) – lavar(-se), limpar(-se), tomar banho. (L.6)
laurus, -i (s.f.) – louro (planta aromática dedicada a Apolo, por metonímia, a poesia) (L.8)
laus, laudis (s.f.) – louvor, elogio, glória, consideração. (L.3)
lego, -is, -ere, lēgī, lectum (v.t.)– juntar pedacinhos, reunir, colher, escolher, ler. (L.12)
leo, leonis (s.m./f.) – leão, leoa. (L.3)
leuis, -e (adj.II) – leve, rápido, passageiro, fútil, inconstante, fácil, polido, liso, imberbe, brando,
delicado. (L.12)
leuo, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – levantar, aliviar, libertar, divertir, confortar, alisar, aplainar, polir.
(L.3)
lex, legis (s.f.) – lei, contrato, condição, regra, obrigação, caráter, natureza, qualidade, ordem. (L.9)
liber, -brī (s.m.) – livro, escrito, tratado, memorial. (L.8)
liberalis, -e (adj.II) – liberal, generoso, nobre, belo, formoso. (L.8)
liberi, -orum (s.m.pl.) – filhos, descendentes. (L.12)

libertas, -atis (s.f.) – liberdade, independência, permissão. (L.4)
libet, -ēbat, -ēre, libuit/libitum est (v.i.impess.) – agradar, aprazer. (L.8)
libidinosus, -a, -um (adj.I) – caprichoso, libidinoso, devasso. (L.9)
libido, -inis (s.f.) – desejo, lascívia, devassidão, capricho. (L.10)
licet, -ebat, -ēre, licuit ou licitum est (v.i.unipess.) – ser lícito, ser permitido. (L.5)
lingua, -ae (s.f.) – língua, fala, linguagem, idioma, dialeto. (L.1)
līs, lītis (s.f.) – litígio, demanda, controvérsia, combate, castigo (ao acusado). (L.5)
litigo, -as, -are, -aui, -atum (v.i.) – ter questão na justiça, litigar, contestar, combater. (L.5)
littera, -ae (s.f.) – letra, caligrafia; pl. carta, livro, registro, édito. (L.4)
littus, -oris (s.n.) – litoral, costa, margem, praia, costa. (L.9)
locus, -i (s.m.) – lugar, situação, local, região, categoria, condição, passagem de um livro, assento.
(L.12)
longus, -a, -um (adj.I) – longo, comprido, longínquo, demorado, vagaroso, grande, espaçoso,
prolixo. (L.2)
loquor, -eris, -qui, locutus/loquutus sum (v.i.dep.) – falar, exprimir-se, dizer. (L.3)
lubet vide libet. (L.7)
luceo, -es, -ere, luxi, — (v.i.) – luzir, brilhar, ser evidente. (L.1)
lumen, -inis (s.n.) – luz, lume, claridade, archote, olhos, clareza, ornamento. (L.8)
lupus, -i (s.m.) – lobo, salteador. (L.1)
luscus, -a, -um (adj.I) – cego de um olho, zarolho. (L.10)
lux, lucis (s.f.) – luz, claridade, dia, brilho, glória, publicidade, notoriedade. (L.1)
macellum, -i (s.n.) – mercado, matadouro. (L.6)
magister, -tri (s.m.) – professor. (L.3)
magnanimus, -a, -um (adj.I) – de magnus animus = grande alma. (L.18)
magnus, -a, -um (adj.I) – grande. (L.3)
malitia, -ae (s.f.) – malícia, astúcia, malvadeza. (L.2)
malum, -i (s.n.) – maçã. (L.18)
malus, -a, -um (adj.I) – mau, errado, mal feito, desonesto, prejudicial. (L.2)
maneo, -es, -ere, mansi, mansum (v.i.) – permanecer, ficar, continuar. (L.12)
manus, -us (s.f.) – mão, poder, autoridade, força, trabalho, corpo de tropas. (L.3)
mare, maris (s.n.) – mar; mare nostrum, mar Mediterrâneo. (L.4)
Mars, Martis (s.m.) – Marte, em grego Ares, deus da guerra, filho de Zeus (Júpiter) e Hera (Juno),
era um dos deuses de representação mais uniforme: sempre armado de lança (quiris), elmo, escudo
e armadura, na qual se desenhava a cabeça de Medusa. Enquanto os gregos nem lhe tivessem
construído muitos templos nem lhe dispensado cultos particulares, em Roma ele era especialmente
venerado, pode-se dizer que cada governante erigiu-lhe um templo, desde o lendário Numa
Pompílio até César Augusto. Seu culto era promovido por um colégio de sacerdotes denominados
sálios, escolhidos entre os patrícios, cuja principal função era guardar os doze escudos sagrados,
dos quais um teria, segundo a tradição, caído do céu. Anualmente os sálios, por ocasião da festa do
deus, vestidos de túnicas púrpuras, armados dos escudos, saíam às ruas, percorrendo a cidade,

dançando e pulando. O chefe marchava à frente, iniciando a dança, e os demais sacerdotes
imitavam-lhe os passos. Essa procissão solene terminava no templo do deus, com um festim
requintado. Teve muitos filhos, a saber: com Vênus, Deimos e Phobos (o Terror e o Medo), e uma
filha, Hermíone, ou Harmonia; de Reia, Rômulo e Remo; de Tebe, Evadune, e de Pisene, Cicno
(não confundir com o herói homônimo, do ciclo troiano, filho da ninfa Cálice, que, na iminência de
ser morto por Aquiles, é metamorfoseado em cisne por seu pai, Posidon). (L.1)

1) Ares, estátua de bronze achada em Zeugma, Turquia; 2) Ares, figura negra de
uma cratera, circa 570 a.C., Museu de Florença; 3) Vênus e Marte, Botticeli.

mater, -tris (s.f.) – mãe, causa, fonte, origem. (L.3)
matrona (s.f.) – mãe de família, matrona, dama.(L.11)
maximus, -a, -um (adj.I) – superlativo de magnus, -a, -um. (L.4)
me – ac. e ab. do pronome ego. (L.3)
medicamentum, -i (s.n.) – remédio, medicamento. (L.11)
medius, -a, -um (adj.I) – médio, central, neutro, ambíguo, comum, medíocre. (L.2)
melior, -ius (gen. melioris) (adj.II) – comparativo de bonus, -a, -um: melhor, mais hábil, mais
valioso. (L.10)
meminī, isti, -isse, (v.i.) – lembrar-se, mencionar (defectivo, possui somente o perfectum). (L.6)
memor, -is (adj.II) – que se lembra, lembrado, grato, reconhecido. (L.9)
memoria, -ae (s.f.) – memória, recordação, tradição, história, narração. (L.1)
memoro, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – recordar, contar, comemorar. (L.9)

mens, mentis (s.f.) – mente, pensamento, razão, inteligência, alma, caráter, intenção. (L.1)
mentior, -īris, -īrī, -ītus sum, — (v.t./v.i.dep) – mentir, fingir, inventar, enganar com falsas
promessas. (L.6)
mereo, -es, -ere, -ui, -itum (v.t.) – ganhar, merecer, adquirir. (L.12)
metuo, -is, -ere, -ui, -ūtum (v.t./v.i.) – temer, não saber, estar incerto; metuere ne ueniat, recear que
venha; metuere ut ueniat, recear que não venha. (L.3)
metus, -us (s.m.) – medo, temor, inquietação. (L.18)
meus, mea, meum (pron. poss.) – meu, minha. (L.3)
mihi – dat. do pronome ego. (L.2)
miles, -itis (s.m.) – soldado. (L.5)
milito, -as, -are, -aui, -atum (v.t./v.i.) – miliar, combater, esforçar-se por. (L.12)
minuo, -is, -ere, -uī, -ūtum (v.t./v.i.) – diminuir, despedaçar, minorar, restrigir, destruir, renunciar a.
(L.4)
minus (comp. de parum) – menos, não, muito pouco; plus minus, mais ou menos. (L.1)
misceo, -is, -ere, -scui -xtum, -stum (v.t.) – misturar, unir, reunir, confundir, perturbar, preparar
misturando. (L.18)
miser, -a, -um (adj.I) – miserável, mísero, coitado, infeliz. (L.4)
mitto, -is, -ere, misi, misum (v.t.) – lançar, largar, atirar, pôr de lado, mandar, enviar. (L.12)
moderatus, -a, -um (adj.I) – part. pass. de modero/moderor. (L.3)
modero, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – vide moderor. (L.3)
moderor, -aris, -ari, -atus sum, — (v.t.dep.) – moderar, conduzir, governar, temperar, dominar,
diminuir, restringir, regular, fixar, conter, refrear. (L.3)
modo (adv.) – somente, apenas. (L.12)
modus, -i (s.m.) – medida, dimensão, extensão, quantidade, cadência, modo, maneira. (L.3)
moenia, -ium (s.n.pl.) – muros, muralha. (L.18)
molestus, -a, -um (adj.I) – molesto, desagradável, funesto, nocivo, perigoso; (estilo) afetado,
rebuscado. (L.9)
moneo, -es, -ere, -ui, -itus (v.t.) – lembrar, fazer pensar, advertir, avisar, repreender, exortar,
recomendar, profetizar, anunciar, intervir, ensinar. (L.12)
mons, montis (s.m.) – monte, montanha. (L.1)
monstro, -as, -are, -aui, -atum. (v.t.) – mostrar, indicar, denunciar, acusar, fazer ver, dar a conhecer.
(L.4)
mordeo, -ēs, -ēre, momordī, morsum (v.t.) – morder, comer, limar, criticar, atormentar afivelar,
apertar. (L.11)
moriturus, -a, -um (adj.I) – part. fut. at. de morior: que vai morrer; disposto a morrer. (L.12)
mors, mortis (s.f.) – morte (L.2)
morsico, -as, -are, -aui, -atum (v.t./v.i.) – morder, morder muitas vezes. (L.3)
mortalis, -e (adj.II) – mortal, transitório; (s.m.pl.) – os mortais, i.e., os homens. (L.5)
mortuus, -a, -um (adj.I) – part. pass. de morior: morto, entorpecido, desusado. (L.3)

mos, moris (s.m.) – uso, costume, direito consuetudinário. (L.4)
moueo, -es, -ere, moui, motum (v.t./v.i.) – mover, agitar, perturbar, impressionar, empreender, porse em movimento, tremer; castra mouere, levantar acampamento. (L.6)
mulier, -ĕris (s.f.) – mulher, esposa. (L.8)
multus, -a, -um (adj.I) – numeroso, abundante, considerável, extenso; pl.: muitos, multidão. (L.5)
mundus, -i (s.m.) – o firmamento, o Universo, o Mundo. (L.9)
mūnio, -īs, -īre, -īui/-iī, -ītum (v.t./v.i.) – fortificar, defender, construir munir, trabalhar em obras de
fortificação. (L.5)
mūnītus, -a, -um (adj.I) – part. pass. de mūnio: fortificado, protegido, munido, defendido (L.5)
munus, -eris (s.n.) – cargo, ofício, dever, dádiva, favor. (L.10)
musca, -ae (s.f.) – mosca. (L.3)
muto, -as, -are, -aui, -atum (v.t./v.i.) – mudar, modificar, transformar, desfigurar, trocar, tirar do
lugar. (L.1)
myrtus, -i (s.f.) – mirta ou murta (planta aromática dedicada a Vênus, o amor). (L.18)
narro, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – narrar, historiar, contar, dizer, falar de. (L.5)
nascor, -eris, nasci, natus sum, — (v.i.dep.) – nascer, originar-se, formar-se, provir. (L.1)
natura, -ae (s.f.) – natureza, caráter, essência das coisas; o universo, princípio criador. (L.2)
natus,-a, -um (adj.I) – part. pass. de nascor: nascido, predestinado, produzido, construído. (L.7)
nauiger, -a, -um (adj.I) – que traz navios. (L.8)
nauis, -is (s.f.) – navio, embarcação. (L.6)
nauita, -ae (s.m.) – navegador, marinheiro, piloto, comerciante. (L.5)
nauta, -ae (s.m.) – marinheiro, comerciante marítimo. (L.6)
-ne (part. interrog. encl.) – acaso…, porventura… (L.3)
nec (conj.) – e não, nem. (L.6)
nec/neque, nec (conj.) – e não, nem. (L.1)
necessitudo, -inis (s.f.) – parentesco, amizade, relação, necessidade. (L.3)
nego, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – negar, recusar, dizer que não. (L.8)
nemo, -inis (s.m./f.) – ninguém, indivíduo sem préstimo. (L.3)
nescio, -is, -īre, -īuī/-iī, -ītum (v.t.) – não saber, ignorar, não sentir, não poder, não ter a faculdade
de. (L.4)
niger, -gra, -grum (adj.I) – negro, preto, sombrio, triste, mau, perverso; sol niger, dia funesto.
(L.10)
nil/nihil (s.n.) – nada, nulidade. (L.5)
nimis (adv.) – demasiadamente. (L.7)
nimius, -a, -um (adj.I) – excessivo, abundante, enorme. (L.2)
nisi 1. (conj.) se não, a não ser, somente, todavia; 2 (adv.) senão, exceto. (L.6)
niteo, -es, -ere, -ui (v.i.) – brilhar, reluzir, estar gordo. (L.8)
niueus, -a, -um (adj.I) – níveo, (fig.) puro, sincero. (L.10)

nobilis, -e (adj.II) – nobre, conhecido, de boa origem. (L.7)
nobis (pron. pess.) – dat./abl. pl de ego.
noceo, -es, -ere, -ui, -itum (v.t.) – prejudicar, causar dano, fazer mal. (L.8)
nomen, -inis (s.n.) – nome, termo, expressão, sobrenome. (L.12)
nomino, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – designar, nomear, chamar, acusar. (L.3)
non (adv.) – não. (L.1)
noster, -tra, -trum (adj.I) – (pron. poss.) nosso, nossa. (L.5)
noto, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – notar, marcar, designar, comentar. (L.1)
nouus, -a, -um (adj.I) – novo, renovado, desusado, inaudito, inexperiente. (L.5)
nox, noctis (s.f.) – noite, escuridão. (L.12)
nubes, -is (s.f.) – nuvem, nuvem de pó, nuvem de gente, multidão. (L.6)
nubilum, -i (s.n.) – tempo nublado; pl. nuvens. (L.8)
nullus, -a, -um (adj.I) – de ne ullum: nenhum/a. (L.2)
nunquam (adv.) – nunca, não, jamais; non nunquam, algumas vezes; nunquam non, sempre. (L.2)
nuptiae, -arum (s.f.pl.) – núpcias, bodas. (L.6)
nux, nucis (s.f.) – noz. (L.18)
ob (prep. ac.) – diante de, por causa de, contra, em troca de. (L.9)
obedio, -is, -ire, īuī/iī, -itum (v.i.) – prestar atenção a, dar ouvidos, obedecer, ser obediente. (L.8)
obliuiscor, -eris, -scī, oblītus sum (v.t./v.i.dep) – esquecer, esquecer-se de. (L.9)
oboedio vide obedio (L.8)
obsequium, -ii (s.n.) – complacência, atenção, deferência, lisonja. (L.6)
obtempero, -as, -are, -aui, -atum (v.i.) – moderar-se, obedecer, submeter-se. (L.8)
obumbro, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – cobrir de sombras, escurecer, ocultar, dissimular. (L.4)
occasio, -onis (s.f.) – ocasião, oportunidade, vantagem, facilidade, meio. (L.3)
occipio, -is, -ere, -cēpi, -ceptum (v.t./v.i.) – principiar, começar. (L.6)
occultus, -a, -um (adj.I) – oculto, escondido, secreto, dssimulado. (L.12)
octodecim (num.) – dezoito. (L.1)
oculus, -i (s.m.) – olho, vista. (L.3)
odium,-ii (s.n.) – ódio. (L.18)
odor, -is (s.m.) – cheiro. (L.18)
offero, -fers, -ferre, obtulī, oblatum (v.t.) – oferecer, fornecer, apresentar, opor, causar, consagrar.
(L.8)
officium, -ii (s.n.) – ofício, obrigação, dever, função pública, cortesia, favor. (L.6)
omen, -inis (s.n.) – presságio, agouro, desejo, voto. (L.9)
omnis, -e (adj.II) – todo/toda. (L.3)
oppeto, -is, -ere, -īuī/-iī, -ītum (v.t.) – suportar, sofrer. (L.11)
opus, -eris (s.n.) – obra, trabalho do campo, construção, obra de arte, trabalho, função; magno

opere, com muito esforço. (L.4)
oratio, -ōnis (s.f.) – fala, linguagem, palavra, eloquência, discurso, oração, estilo, maneira de falar.
(L.5)
orbis, -is (s.m.) – círculo, orbe, esfera, anel, disco, região, órbita, abóbada celeste, volta; orbis
terrae ou orbis terrarum, a Terra; in orbem, em círculo (L.1)
ordo, -inis (s.f.) – ordem, disposição, sucessão, série, classe, categoria. (L.2)
ornamentum, -i (s.n.) – ornamento, equipamento, honra, glória, distinção, , armas. (L.11)
oro, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – orar, rogar, advogar. (L.4)
os, oris (s.n.) – est interior pars faciei, apata ad edendum, inspirandum et loquendum: boca, goela,
bico, abertura, entrada, início, fonte, princípio, linguagem, palavra, fisionomia, descaramento,
impudência. (L.9)
ostendo, -is, -ere, -dī, -sum/-tum (v.t.) – estender, mostrar, anunciar, ostentar, prometer. (L.5)
otium, -iī (s.n.) – ócio, descnaso, tranquilidade, lazer; otio, per otium, tranquilamente. (L.4)
ouis, -is (s.f.) – ovelha, carneiro. (L.3)
ouum, -i (s.n.) – est fetum auium, piscium et quorumdam animalium terrestrium, unde pulli fouendo
excluduntur: ovo; ab ouo, do princípio; ab ouo ad mala, do princípio ao fim. (L.5)
pactum, -i (s.n.) – pacto, tratado, promessa. (L.10)
pactus, -a, -um (adj.I) – 1. part. pass. de pasciscor: convencionado, prometido; 2. part. pass. de
pango: fixado, pregado. (L.10)
Palatinus, -a, -um (adj.I) – do monte Palatino. (L.1)
panis, -is (s.m.) – pão. (L.8)
pār, paris 1. (adj.II) – igual, par, semelhante; 2. (s.m./f.) – companheiro, companheira; (s.n.) – casal.
(L.2)
parco, -is, -ere, peperci/parsi, parsum (v.t./v.i.) – conter, reter, abster-se de. (L.6)
pareo, -es, -ere, -ui, -itum (v.i.) – aparecer, estar presente, mastrar-se, obedecer, cumprir, executar.
(L.8)
pario, -is, -ere, peperi, partum (v.t./v.i.) – parir, dar à luz, por (ovos), produzir, causar. (L.18)
paro, -ās, -āre, -āui, -ātum (v.t./v.i.) – preparar, dispor, preparar-se, aprestar-se, esforçar-se,
adquirir, ordenar, alcaçar, comprar, igualar, comparar, acomodar-se. (L.8)
pars, partis (s.f.) – parte, quinhão, lado, direção, região. (L.3)
partio, -is, -ire, -iui/-ii, -ītum (v.t.) – partir, dividir, distribuir, compartilhar. (L.12)
partus, -us (s.m.) – parto, ninhada (animais), produto, concepção. (L.1)
parum (adv.) – pouco, muito pouco. (L.7)
paruolus, -a, -um (adj.I) – vide paruulus. (L.11)
paruulus, -a, -um (adj.I) – pequenino, sem importância. (L.11)
paruus, -a, -um (adj.I) – pequeno, breve, curto, pouco numeroso, em pequena quantidade, pouco
importante, fraco, insignificante, humilde, de baixa condição, jovem, de pouca idade. (L.3)
passus, -a, -um (adj.I) – part. pass. de patior: que sofreu, que permitiu, tendo sofrido. (L.9)
pastor, -is (s.m.) – pastor. (L.1)
pater, -tris (s.m.) – pai, fundador, criador; pl. antepassados, avós, patrícios. (L.8)

paterfamilias, patrifamilias (s.m.) – pai de família, dono da casa, chefe da casa.(L.12)
patiens, -entis (adj.II) – part. pres, de patior: paciente, sofredor, resignado, duro, resistente. (L.3)
patior, -eris, pati, passus sum (v.t.deep.) – sofrer, suportar, tolerar, aturar, admitir. (L.6)
patrius, -a, -um (adj.I) – paterno, hereditário, da pátria. (L.12)
pauci, -ae, -a ((adj.I.pl) – poucos, alguns, pouco numerosos. (L.8)
paulo/paullo (adv.) – um pouco(L.4)
pauper, -is (adj.II) – pobre, pequeno, estéril, pouco abundante. (L.2)
paupertas, -atis (adj.II) – pobreza, indigência, miséria, necessidade. (L.2)
pax, pacis (s.f.) – paz. (L.18)
pectus, -oris (s.n.) – peito, seio, coração, alma; ab imo pectore, do fundo do coração.
pecunia, -ae (s.f.) – riqueza em gado (pecus, -oris), riqueza, pagamento, dinheiro, moeda, fortuna.
(L.6)
per (prep. ac.) – através de, por, por entre, diante de, durante, por intermédio de, por causa de, em
nome de; (prefixo)ideia de: muito (com adjetivos e advérbios); ideia de: acabamento, duração,
afastamento, destruição (com verbos). (L.5)
perdo, -es, -ere, -didī, -ditum (v.t.) – perder, gastar, arruinar, corromper. (L.11)
perducō, -is, -ere, -duxi, ductum (v.t.) – conduzir até o fim, levar a, prolongar, estender até, cobrir,
recobrir, envolver, atrair, seduzir, apagar, riscar. (L.5)
perennis, -e (adj.II) – (de per + annus) perene, duradouro, conínuo (gloss.)
pereo, -is, -ire, -iui/-ii, -itum (v.i.) – perecer, desaparecer, arruinar-se, perder-se. (L.12)
perfectus, -a, -um (adj.I) – part. pass. de perficio: completamente terminado, ido, decorrido, bem
trabalhado, perfeito, muito conhecedor, versado. (L.9)
perficio, -is, -ere, -feci, -fectum (v.t.) – fazer completamente, acabar, concluir, completar, fazer com
arte, fazer com êxito, conseguir, obter, instruir, aperfeiçoar. (L.9)
perfidus, -a, -um (adj.I) – pérfido, desleal, falso, enganoso. (L.12)
periculum, -i (s.n.) – perigo, experiência. (L.6)
pernicies, -ēī (s.f.) – morte, morticínio, massacre, destruição, ruína, perda, causa de ruína. (L.5)
perpetuum (adv.) – para sempre. (L.5)
perpetuus, -a, -uum (adj.I) – contínuo, ininterrupto, perpétuo, durável, permanente, geral, universal.
(L.5)
peruiuus, -a, -um – parece existir aqui um neologismo. Embora a forma não esteja dicionarizada,
podemos deduzi-la do adjetivo uiuus, -a, -um (que tem vida), acrescido do prefixo per-, com sentido
de duração ou intensificação. Portanto significaria vivo ou duradouro por muito tempo. O part. pass.
de peruiuo é peruictum. (L.2)
peto, -is, -ĕre, -iui/-ii, -itum (v.t.) – dirigir-se para, chegar a, acometer, assaltar, buscar, pedir,
suplicar, requerer. (L.3)
Petrus, -i (s.m.) – Pedro. (L.9)
pietas, -ātis (s.f.) – piedade, devoção, amor aos pais, virtude, dedicação, indulgência, sentimento de
cumprimento do dever em relação à família e aos deuses, sentimentos naturais de afeto em relação à
família; pietas erga deos patriamque, a consciência dos deveres em relação aos deuses e a pátria,
começando pela família. Uma das quatro virtudes essenciais ao governante.

piger, -gra, -grum (adj.I) – preguiçoso, vagaroso, ocioso, demorado, duradouro, calmo, tranquilo,
estéril (campo). (L.1)
pilus, -i (s.m.) – pelo, cabelo. (L.1)
piscis, -is (s.m.) – peixe. (L.6)
placatus, -a, -um (adj.I) – part. pass. de placo: acalmado, aplacado, propício, benévolo,
benevolente, calmo, tranquilo. (L.8)
placeo, -es, -ere, -ui, — (v.i.) – agradar a, ser agradável a; (impess.) árecer bem. (L.8)
plerumque (adv.) – geralmente, na maior parte das vezes. (L.11)
plus (adv.) – mais. (L.3)
poena, -ae (s.f.) – pena, punição, castigo multa, indenização, dor, sofrimento vingança; poenas
dare/ (per)soluere, ser punido; poenas ferre/subire, sofrer um castigo; poenas petere ab aliquo,
punir alguém. (L.3)
poeta, -ae (s.m.) – poeta, artista. (L.12)
pomum, -i (s.n.) – fruto, maçã. (L.18)
pono, -is, -ere, posui, positum (v.t.) – pôr, colocar. (L.18)
pons, pontis (s.m.) – ponte. (L.9)
pontus, -i (s.m.) – mar, grande vaga. (L.8)
populus, -i (s.m.) – povo. (L.18)
porcina, -ae (s.f.) – carne de porco. (L.6)
porto, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – transportar, trazer, conter, conduzir, impelir, suportar. (L.6)
positus, -a, -um (adj.I) – p.p. de pono. (L.18)
possum, potes, posse, potui (v.i.) – 1. poder, ser capaz; 2. (impess.) ser possível. (L.1)
postquam (conj.) – depois que, como.(L.12)
potens, -entis (adj.II) – poderoso, forte, influente, ativo, capas de. (L.2)
potentia, -ae (s.f.) – potência, poder, autoridade, capacidade, eficácia, virtude. (L.10)
potestās, -ātis (s.f.) – poder, autoridade, influência, virtude, capacidade, faculdade, propriedade.
(L.10)
potior, -iris, -īrī, -ītus, -ītus sum (v.i.dep.) – apoderar-se de, possuir, adquirir, receber (constrói-se
com genitivo). (L.9)
praeceptum, -i (s.n.) – preceito, ensinamento, ordem, regra, lei. (L.5)
praeclarus, -a, -um (adj.I) – ilustre, célebre, distinto, notável, rico, belo, eficaz. (L.10)
praeda, -ae (s.f.) – presa, despojos, pilhagem, lucro. (L.3)
praepōnō, -is, -ere, -posuī, -positum (v.t.) – colocar diante, prepor, preferir, dizer
antecipadamente.(L.10)
praesidium, -iī (s.n.) – guarnição, guarda, presídio, apoio, asilo, garantia, segurança. (L.9)
praesto, -as, -are, -aui/stiti, -atum/stitum (v.t./v.i.) – pôr à disposição, oferecer, executar, cumpir,
afiançar, conversar. (L.8)
praetor, -is (s.m.) – chefe, maioral, pretor. (L.18)
prauus, -a, -um (adj.I) – defeituoso, vicioso, depravado. (L.7)

premo, -is, -ere, pressi, pressum (v.t.) – apertar, comprimir, sobrecarregar, molestar, perseguir,
imprimir. (L.3)
pretium, -iī (s.n.) – preço, valor, mérito, estima, recompensa. (L.4)
primus, -a, -um (adj.I) – primeiro, o mais importante, o melhor, principal, que começa. (L.3)
probitas, -atis (s.f.) – probidade, honradez, virtude, lealdade. (L.9)
prodigo, -is, -ere, -egi, -actum (v.t.) – prodigalizar, dissipar, empurrar à sua frente, fazer andar.
(L.6)
profestus, -a, -um (adj.I) – não feriado, de trabalho; profestus dies, dia de trabalho, dia útil. (L.6)
profugus, -a, -um (adj.I) – fugitivo, desterrado, vagabundo. (L.9)
profugus, -i (s.m.) – exilado, desterrado. (L.9)
profusus, -a, -um (adj.I) – part pass. de profundo: espalhado, derramado, pródigo, desenfreado,
generoso, suntuoso. (L.7)
promissus, -a, -um (adj.I) – (part. pas. de promitto) mandado. (L.18)
promitto, -is, -ere, -mīsī, missum (v.t.) – enviar para a frente, deixar ir para diante, prometer,
oferecer, obrigar-se a, predizer, anunciar. (L.5)
propitius, -a, -um (adj.I) – propício, benévolo, favorável. (L.8)
propono, -is, -ere, -posui, -positum (v.t.) – propor, oferecer, anunciar, narrar, estabelecer, fixar,
imaginar, supor. (L.5)
propositum, -i (s.n.) – propósito, intenção. (L.3)
propositus, -a, -um (adj.I) – part. pass. de propono: posto diante, exposto, proposto, prometido,
afixado, decidido, determinado. (L.3)
proprius, -a, -ium (adj.I) – próprio, particular, especial. (L.5)
prosum, prodes, prodesse, profui (v.i.) – ser útil, servir; constrói-se com dativo. (L.12)
prouoco, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – provocar, desafiar. (L.12)
proximus, -a, -um (adj.I) – superl. de prope: o mais próximo, o mais íntimo, o mais parecido. (L.8)
prudens, -entis (adj.II) – prudente, cauteloso. (L.1)
prudentia, -ae (s.f.) – prudência, previdência, sagacidade, habilidade, experiência. (L.1)
prunum, -i (s.n.) – ameixa. (L.18)
puella, -ae (s.f.) – menina, moça. (L.8)
puer, -i (s.m.) – menino, garoto. (L.3)
pugnans, -antis (adj.II) – part. pres. de pugno: que combate, contrário, oposto. (L.9)
pugno, -as, -are, -aui, -atum (v.t./v.i.) – lutar, combater, brigar. (L.9)
pulcher, -chra, -chrum (adj.I) – formoso, belo, magnífico, louvável, ilustre, feliz, destemido. (L.4)
purus, -a, -um (adj.I) – puro, limpo, inocente, sagrado, correto. (L.3)
puto, -as, -are, -aui, -atum (v.t.) – limpar, cortar, podar, calcular, estimar, julgar. (L.1)

