Maria Alberta Menéres, Ulisses
Responde ao questionário sobre a obra Ulisses, sublinhando a opção
correta.
1.
a)
b)
c)
d)

Ulisses vivia numa ilha. Onde se situava?
Na Córcira.
Em Itália.
Na Turquia.
Na Grécia.

2.
a)
b)
c)
d)

A sua mulher chamava-se…
Perséfone.
Princesa.
Perpétua.
Penélope.

3. Um
dia
Ulisses
deixou
imediatamente para…
a) a ilha de Circe.
b) Tróia lutar contra Páris.
c) a ilha dos Ciclopes.
d) a ilha da Eólia.

Ítaca.

8. Na Ilha de Circe, Ulisses viu…
a) os seus homens transformados em porcos e
viveu com a feiticeira que o amava durante uns
tempos.
b) uma cascata maravilhosa de onde saltavam
pequenos anões e pirilampos.
c) um porco a voar.
d) a deusa Afrodite que o veio ajudar a libertar os
companheiros.

Foi

4. Ulisses salvou-se da morte, em Ciclópia,
porque…
a) usou de astúcia, disse chamar-se Ninguém e
lutou contra um gigante.
b) sabia as palavras mágicas para hipnotizar o
gigante.
c) bebeu uma poção mágica.
d) abriu o saco dos ventos.
5. Depois de fugir de Polifemo, onde foram
parar Ulisses e os seus companheiros?
a) Ulisses foi parar ao Reino dos Infernos.
b) Ulisses foi parar a Eólia.
c) Ulisses foi parar à Ilha de Circe.
d) Ulisses foi parar a Ítaca.
6. Em Eólia, o rei Éolo ofereceu um saco de
ventos a Ulisses. Que recomendações lhe fez, na
hora da despedida?
a) Pediu a Ulisses que fosse diretamente para casa.
b) Sugeriu que Ulisses abrisse o saco de 12 em 12
horas.
c) Mandou que Ulisses regressasse daí a dois dias
com um rebanho.
d) Pediu que não abrisse o saco nem contasse a
ninguém o que lá havia e informou que apenas deixava
Zéfiro cá fora, para ajudar os marinheiros.
7. Após ter partido de Eólia, Ulisses adormeceu e
os companheiros…
a) obedeceram às suas ordens e dormiram
também.
b) obedeceram às suas ordens e ficaram o tempo
todo a ler.
c) desobedeceram às suas ordens, abrindo o saco e
provocando o caos e tempestades catastróficas, pois
libertaram ventos maus.
d) desobedeceram a Ulisses e aportaram na Ilha da
Madeira.

9. Na Ilhas dos Infernos…
a) Ulisses encontrou a mãe, o profeta Tirésias,
Sísifo e Tântalo.
b) Ulisses encontrou a mãe, o profeta Sísifo,
Tântalo e Tirésias.
c) Ulisses encontrou a mãe, o profeta Tântalo,
Sísifo e Tirésias.
d) Ulisses encontrou a mãe, o profeta Tirésias,
Sísifo, Tântalo e Cérbero, o cão de 3 cabeças.
10. O mar das Sereias era:
a) Um local encantado, onde as sereias apareciam
e serviam bebidas de coco e bolachas.
b) Um lugar no meio do mar onde os marinheiros
eram enfeitiçados por cânticos e levados à loucura.
c) Um lugar paradisíaco, onde se pode repousar e
fazer férias.
d) Um lugar de feras e monstros que engoliam
pessoas.
11. De regresso a Ítaca, Ulisses…
a) acorda no meio de uma praia imensa.
b) acorda no cimo duma montanha.
c) acorda em alto mar.
d) acorda junto da sua mulher.
12. Ulisses, sob o aspeto de mendigo é
reconhecido…
a) pelo seu cão Argus que morreu de emoção.
b) pelo seu cão Ragus que morreu de emoção.
c) pelo seu gato Argus que o arranhou de aflição.
d) pelo seu gato Ragus que o arranhou de aflição.
13. Depois de Ulisses e seu filho Telémaco
lutarem e vencerem os pretendentes, Penélope, sua
mulher …
a) reconhece Ulisses, seu esposo, pela
valentia, abraçando-o.
b) volta a tecer a manta.
c) recolhe-se aos seus aposentos.
d) desiste de encontrar Ulisses.

sua

Nome: _____________________________ Nº______
Ano/turma __________
A Equipa da BE agradece a tua participação!

