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Aquiles 
                                                      (...) 
Muitos soldados ainda chegaram à Troia para defender a cidade. Entre eles vieram as 

célebres amazonas, mulheres guerreiras, chefiadas por Pentesileia. 
Logo que chegaram, já se dirigiram à planície, onde o combate acontecia. E logo 

enfrentaram Aquiles e seus soldados, os mirmidões. 
Pentesileia era uma grande lutadora, valente e decidida. Mas, naquele tempo, não havia 

quem pudesse se comparar a Aquiles. Logo nos primeiros embates, a amazona foi derrotada e 
morta pelo herói. 

Quando seu elmo foi retirado e Aquiles viu o rosto da moça, tomou-se de amores por ela e 
arrependeu-se de tê-la matado. Houve até um soldado, Tersites, que ridicularizou o pesar do herói 
e foi morto por ele. 

Tempos depois, Aquiles viu, por acaso, a filha de Príamo, Polixena, e apaixonou-se por ela. 
Tentou então negociar a paz com os troianos, para poder casar-se com a jovem. 

No templo de Apolo, o mesmo que Aquiles havia destruído e saqueado no início da guerra, 
enquanto negociava o casamento, Páris, por influência do deus do próprio Apolo, lançou contra 
Aquiles uma flecha envenenada que atingiu seu calcanhar, o único ponto vulnerável do grego. 
Morto, Aquiles foi resgatado por Ájax e Odisseu, seus amigos de batalhas. 

 
ROCHA, Ruth. Ruth Rocha conta a Ilíada. São Paulo, Salamandra, 2011, p. 127. 
 

1.  Analisando os relatos sobre o herói Aquiles, especialmente o trecho que trata da morte de 
Pentesileia, a chefe das amazonas, como poderíamos definir o temperamento de Aquiles: justo, 
sereno ou cruel? Justifique sua resposta com um ou mais fatos do texto. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Sobre o narrador do texto: 

a) Podemos afirmar com certeza que não se trata de um narrador personagem. Por quê? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



b) Seria correto afirmar que esse narrador e onisciente? Justifique sua resposta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.  De acordo com a leitura do texto, defina: 

a) A personagem protagonista:_________________________________ 

b) A personagem antagonista:__________________________________ 

c) Uma personagem secundária:________________________________ 

 

4.  De acordo com sua percepção, a qual parte da narrativa você acredita que o trecho da história 

da Ilíada pertence: início, meio ou final? Justifique sua resposta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Leia a charge abaixo para responder às questões 5 e 6. 

 

 

5.  Responda ao que se pede: 



a) A água acha positivo o fato de ter fígado para comer todos os dias? Em que momento isso fica 

claro? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) Seria esperado que a água que causaria sofrimento a Prometeu fosse reclamar de seu destino? 

Explique. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c) Conclua: qual é o humor apresentado na tirinha? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Como sabermos, a charge traz informação e humor no mesmo texto. Qual é a informação 

exposta por essa charge? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Leia a tirinha abaixo para responder às questões 7 e 8. 

 
Fonte: https://www.umsabadoqualquer.com/942-socrates-8/ 

https://www.umsabadoqualquer.com/942-socrates-8/


7.  Quais são as informações expostas pelo filósofo sobre a Grécia antiga? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8.  E qual é o humor da tirinha? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  


