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DATA DE CORREÇÃO: 05/10/20 
 
OBRA: A tempestade (William Shakespeare) 
 

1. Quando a história começa, em que lugar os per-
sonagens se encontram? 
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
 

2. Que é o primeiro personagem a aparecer em 
cena? 
________________________________________

________________________________________ 
 

3. Ariel e Calibã são seres encantados que contra-
cenam com os personagens humanos. Selecione, 
entre as características abaixo, aquelas que cor-
respondem s cada um deles. Em seguida, escreva-
as na tabela. 
 

sabe voar • é brutal • tem poderes mágicos • é in-
vulnerável • parece metade peixe, metade homem 
• é feito de ar • tem cheiro de bacalhau • é horripi-
lante 

 

ARIEL CALIBÃ 

  

  

  

  

 

4. No navio destroçado pela tempestade viajavam 

vários personagens, que sobreviveram ao naufrá-

gio e conseguiram chegar à ilha. Informe o nome 

desses personagens a partir da definição de cada 

um: 

Rei de Nápoles: ________________________ 

Cortesão: _____________________________ 

Adegueiro: ____________________________ 

Bobo da corte: _________________________ 

Irmão do Rei de Nápoles: _________________ 

5. Na ilha, vivem duas pessoas. Selecione, abaixo, 
quem são elas: 

(   ) Ferdinando e Miranda, casal de na-
morados. 

(   ) A Bruxa Sicorax e seu filho, Ariel. 

(   ) O náufrago Alonso e seu irmão Antô-
nio. 

(   ) O mago Próspero e sua filha Mi-
randa. 

(   ) A fada Miranda e o elfo Calibã. 
 

6. Explique, com suas palavras, que conhecimen-
tos especiais diferenciam Próspero dos outros ho-
mens. 
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
 

7. Antes de viver na ilha, Próspero ocupava um 
cargo importante, em outro lugar. Que cargo era 
esse? Qual era o lugar? 
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
 

8. Que personagem traiu Próspero para ocupar 
seu antigo cargo? 

(   ) O bobo da corte, que se tornou impera-
dor. 

(   ) O irmão de Próspero, Antônio, que se 
tornou duque. 

(   ) O cortesão Gonzalo, que se transformou 
em mago poderoso. 

(   ) O melhor amigo de Próspero, Alonso, 
que passou a ser duque. 

(   ) A bruxa Sicorax, que ocupou o cargo de 
rainha. 
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 9. Quem salvou Próspero e sua filha Miranda da 
morte? De que maneira? 
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

10. Próspero, para vingar-se de seus inimigos, pro-
vocou uma tempestade que atingiu o navio deles. 
A tempestade: 

(   ) Destrói o navio completamente e mata 
afogados todos os seus ocupantes. 

(   ) Destrói em parte o navio, e seus ocupan-
tes se salvam nadando até a ilha. 

(   ) Só aparenta destruir o navio, que é ma-
gicamente preservado; os ocupantes se 
salvam. 

(   ) Só aparenta destruir o navio, que é ma-
gicamente preservado; mas, alguns ocu-
pantes morrem. 

(   ) Destrói magicamente o navio e mata a 
maioria de seus ocupantes. 

 

11. Quando Ferdinando é capturado por Próspero, 
o que acontece com o rapaz? 
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
 

12. Ariel usa seus poderes mágicos para fazer com 
que os inimigos de Próspero se arrependam dos 
atos de maldade que causaram no passado. Des-
creva uma das maneiras com que Ariel atua sobre 
Alonso, Antônio e Gonzalo. 
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
 

13. Algo acontece na ilha que muda os planos de 
vingança de Próspero. Que acontecimento é esse, 
e por que impede o mago de vingar-se? 
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

14. Quando Próspero reúne seus inimigos e os 
perdoa, toma uma decisão importante relacio-
nada à magia. Que decisão é essa? 

(   ) Decide criar, magicamente, um castelo 
para Miranda e Ferdinando viverem. 

(   ) Resolve jogar sua varinha no mar e nunca 
mais usar a magia. 

(   ) Decide viver na ilha até o fim de seus dias, 
praticando a magia.  

(   ) Resolve voltar para Milão, onde se tornará 
um mago ainda mais poderoso. 

(   ) Decide tornar a ilha encantada, de modo 
que todos vivam nela para sempre. 

 
15. Em sua opinião, qual o personagem mais inte-
ressante do livro? Por quê? 
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 
 

 


