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OBRA: A megera domada, William Shakespeare (Trad. e Adap. de Flávio de Sousa) 
 
1. A primeira coisa que sabemos a respeito de um livro é o seu TÍTULO. A esse respeito, responda: 
A) EXPLIQUE o título da peça.  
B) SUGIRA outro título para a peça e EXPLIQUE as razões de sua escolha. 
 
2. À medida em que lemos a história, vamos conhecendo seus personagens. Para cada um dos nomes 
abaixo, você deverá ESCREVER as principais características (físicas e/ou psicológicas) dos personagens 
que eles representam: 
 
A) Petrúquio B) Catarina C) Bianca D) Lucêncio E) Biodello 
 
3. “Basta, cavalheiros! Vocês não me farão mudar de ideia.” Em relação a que Batista havia se decidido 
e ninguém o faria mudar de ideia? 
 
4. O verbo “casar” é empregado com a preposição “com”, ou seja, quem casa, casa com alguém. 
EXPLIQUE por que Grêmio trocou a preposição “com” por “contra”, na seguinte fala: “Você explicou 
contra quem ele estará casando?”. 
 
5. Qual a estratégia adotada por dois dos enamorados de Bianca para se aproximar dela? 
 
6. “Essa é a sua ideia de um plano vitorioso? Está bem parecido com uma derrota.” Como Petrúquio 
justificou o comportamento agressivo de Catarina para Trânio e Grêmio? 
 
7. O segundo ato termina com a seguinte frase de Trânio para o público: “Porque em geral são os pais 
que trazem os filhos ao mundo, e não o contrário!”. EXPLIQUE-A. 
 
8. Assustado, Biodello grita para Lucêncio: “Mestre, mestre, tem um monstro vindo pra cá!”. 
A) Que monstro é esse? 
B) Como era sua aparência? 
 
9. “Meus pés doem, minhas pernas doem, meu orgulho dói.” Quais foram os artifícios utilizados por 
Petrúquio para vencer a megera? EXPLIQUE-OS. 
 
10. “Minhas mais ardilosas saudações, senhor viajante.” Como Trânio convenceu o mercador a partir 
da farsa em relação a Batista Minola? 
 
11. “Alguém chame um guarda, ou dois, ou dez! Esse maluco arruaceiro precisa ir para a cadeia!”, 
afirma Trânio, diante da aparição do verdadeiro Vicêncio, pai de Lucêncio. Como se desfez a confusão? 
 
12. “É justamente este o teor da minha aposta. Para acabar com as dúvidas a respeito de minha amada 
Cata, aposto cem coroas com Lucêncio e Hortênsio de que, das três, minha esposa é a mais tranquila, 
atenciosa, equilibrada, mansa e amorosa.” Qual foi o resultado da aposta? EXPLIQUE-O. 


