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ASSUNTO: 1ª SÉRIE– ARTE – MARCIO 
 

Lista 03 
 

VELHO 
Esta ousadia, Menelau, é insultuosa! 
Não tens direito de mostrar tanta arrogância! 
MENELAU 
Afasta-te! És fiel demais a teus senhores! 
VELHO 
É uma glória para mim tua censura! 
MENELAU 
Arrepender-te-ás de teu procedimento! 
VELHO 
Não podias abrir a mensagem lacrada! 
MENELAU 
E tu não podias levar uma mensagem 
funesta em demasia para os gregos todos! 
VELHO 
Discute assim com outros. Devolve a mensagem! 

 

Ifigênia em Áulis, de Eurípedes 
 
01. A partir do fragmento acima e da tragédia Ifigênia em Áulis, de Eurípedes, escolha o item INCORRETO: 

a) O rei Agamêmnon emitiu uma mensagem, por meio de plaquetas, com o objetivo de impedir a 
chegada de Clitemnestra ao porto de Áulis. 

b) O motivo da mensagem, e a sua urgência, é evitar a partida voluntária de Helena, Páris e de seu 
séquito para a cidade de Troía. 

c) Menelau impediu que a correspondência chegasse ao destinatário, pois isso contrariava o seu 
interesse em resgatar Helena.  

d) Menelau questiona a lealdade do seu irmão, o rei Agamêmnon, pois o rei quer evitar o sacrifício 
da princesa Ifigênia. 

 
MENELAU 
Vês claramente esta mensagem, instrumento 
da intriga mais indecorosa que conheço? 
AGAMÊMNON 
Sim, vejo-a, mas para começar devolve-a! 
MENELAU 
De forma alguma! Antes desejo mostrar 
o seu teor aos gregos aqui acampados. 
AGAMÊMNON 
Rompeste o lacre e abusivamente leste 
o que devias ignorar? Que atrevimento! 
MENELAU 
Rompi; já tenho informações suficientes 
para cobrar-te um alto preço; descobri 
nesta mensagem quanto é torpe a tua trama! 

 

Ifigênia em Áulis, de Eurípedes 
 
02. A partir do fragmento acima e da tragédia Ifigênia em Áulis, de Eurípedes, escolha o item correto: 

a) A carta tinha como objetivo informar a estratégia militar do comandante e rei Agamêmnon para 
os seus generais. 

b) Agamêmnon, rei de Argos e Micenas, cobra um alto preço pela traição de Menelau, assim ele 
ordena o sacrifício do irmão. 

c) Em uma montagem atual, poderia ser uma opção apresentar o personagem Menelau invadindo o 
celular de Agamêmnon. 

d) Menelau, rei de Esparta, se apropriou dessa correspondência onde ele descobre a traição de sua 
mulher, Helena.  
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AGAMÊMNON 
Sem levantar demais as minhas sobrancelhas, 
é minha vez de te dizer duras verdades 
em algumas palavras, moderadamente 
como convém quando conversam dois irmãos; 
os homens bons devem manter a compostura. 
Responde-me: por que te deixas dominar 
por esta cólera terrível, que transforma 
teus olhos antes claros em manchas de sangue? 
Quem te ofendeu? Queres de volta a esposa casta?… 
Não tenho condições de oferecer-te uma. 
Por que não foste cuidadoso com a tua? 
Sou eu que devo ser punido por teus erros, 
eu, inocente? Ofende-te minha ambição? 
Ainda queres estreitar com teus abraços 
uma mulher cheia de todos os encantos 
mas descuidosa da honradez e boa fama? 

 

Ifigênia em Áulis, de Eurípedes 
 
03. A partir do fragmento acima, extraído da tragédia Ifigênia em Áulis, de Eurípedes, escolha o item 

INCORRETO: 
a) A invasão da cidade troiana foi motivada por desavenças econômicas relacionadas ao controle do 

mar Egeu. 
b) Helena, a mais bela mulher grega, era espartana e foi supostamente raptada por Páris, o pastor 

do monte Ida.  
c) Os aqueus invadiram a cidade de Príamo em resposta a petulância de Páris que raptou Helena 
d) Helena era considerada, pelos gregos, uma mulher infiel. Ao contrário da sua irmã Clitemnestra. 

 


