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IFIGÊNIA EM ÁULIS 1ª SÉRIE – ARTES – MÁRCIO 

 
01. 

 

CORO 
 

Ao som alegre do hino nupcial 
todos os imortais abençoaram 
a união da deusa venerável, 
Nereide mais famosa, e de Peleu. 
Mas os argivos, ávidos de guerra, 
pobre Ifigênia, logo cobrirão 
tua bela cabeça virginal 
com véus funestos para o sacrifício! 
Como se fosses novilha passiva 
ainda pura e de corpo malhado, 
vinda de atalhos de alguma montanha, 
tirar-te-ão a vida ensangüentando 
impiedosamente o teu pescoço, 
embora não tenhas sido criada 
ao som das gaitas dos rudes vaqueiros. 

Muito ao contrário, cuidava de ti 
a tua nobre mãe, e junto dela 
crescias para mais tarde vestir 
os trajes com que se adornam as noivas 
nas núpcias com um dos filhos de Ínaco. 
Perderam as imagens do Pudor 
e da Virtude sua força antiga, 
pois é onipotente a impiedade 
e os homens desdenhosos da bondade 
desviam-se de ambos e o Desmando 
se sobrepõe às leis, e as criaturas 
deixaram de juntar os seus esforços 
para evitar que a cólera divina 
as extermine inapelavelmente. 

Ifigênia em Áulis, de Eurípedes 
 
A partir do fragmento acima e da tragédia Ifigênia em Áulis, de Eurípedes, escolha o item correto: 
a) Para o coro, Menelau é um pai que luta contra os desmandos dos deuses. 
b) O coro impede a imolação de Ifigênia por meio de um recurso sobrenatural. 
c) As mulheres casadas de Esparta organizaram as núpcias de Ifigênia e Aquiles. 
d) A vergonha e a virtude são valores importantes para a convivência em sociedade.  

 
02. 

 
CLITEMNESTRA 

 
Ouve-me, então, pois não pretendo ser omissa, 
nem vou valer-me de alusões ou circunlóquios. 
Principiando — escuta logo este detalhe —, 
casamo-nos violentando os meus desejos. 
Mataste um dia meu primeiro esposo, Tântalo; 
arrancaste meu filho de minhas entranhas 
para esmagá-lo ainda vivo contra o solo. 
Depois, meus dois irmãos, ambos filhos de Zeus, 
vieram contra ti em seus corcéis brilhantes; 
meu pai, o idoso Tíndaro, a quem recorreste 
como um aflito suplicante que implorava 
o seu auxílio, salvou-te do degredo 
prontificando-se a ser o teu protetor 
e dando-te o direito de casar comigo. 

Ifigênia em Áulis, de Eurípedes 
 

A partir do fragmento acima e da tragédia Ifigênia em Áulis, de Eurípedes, escolha o item correto: 
a) Clitemnestra, para manipular o marido Tântalo, omitia diversos fatos.  
b) Agamêmnon pediu a mão de Clitemnestra para o seu pai, o rei Tíndaro. 
c) O casamento de Ifigênia foi o motivo da desavença entre gregos e troianos. 
d) Clitemnestra, por conta da violência de Menelau, foi fiel ao marido Tântalo. 
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03. 
CLITEMNESTRA 
Quem chega é o próprio Aquiles, minha filha; 
imaginávamos que ele fosse teu noivo… 
IFIGÊNIA 
Abri depressa, escravas, a porta da tenda 
para evitar que eu seja vista por Aquiles! 
CLITEMNESTRA 
Por que tentas fugir, minha filha querida? 
IFIGÊNIA 
Tenho muita vergonha de encará-lo agora… 
CLITEMNESTRA 
Revela-me a razão deste teu sentimento. 
IFIGÊNIA 
Faz-me corar o desenlace destas bodas. 
CLITEMNESTRA 
Em face da situação que atravessamos 
não é cabível tanta sensibilidade. 
Fica onde estás e reservemos o pudor 
para quando nos for possível ser altivas 

Ifigênia em Áulis, de Eurípedes. 
 
A partir do fragmento acima e da tragédia Ifigênia em Áulis, de Eurípedes, escolha o item correto: 
a) O noivo não pode ver a noiva antes da cerimônia, pois a crença diz que isso traz boa sorte. 
b) Ifigênia é uma jovem forte e destemida e a mãe pretende entrega-la ao troiano Aquiles. 
c) Nessa passagem Ifigênia toma conhecimento que Aquiles pretende casar-se com ela. 
d) Clitemnestra pede para a filha evitar o pudor e enfrentar o destino com firmeza. 

 


