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EXERCÍCIOS (PARTE 1) 
 
1. Numere os fatos principais da trama amorosa da 
história na ordem em que apareceram: 
 

(   ) Oberon enfeitiça Demétrio para que ele se 
apaixone por Helena. 

(   ) Helena conta para Demétrio o plano de fuga 
de Hérmia e Lisandro. 

(   ) Egeu pede a Teseu que obrigue Hérmia a se 
casar com Demétrio. 

(   ) Puck desfaz o feitiço de Lisandro, que volta a 
gostar de Hérmia. Demétrio, entretanto, con-
tinua apaixonado por Helena. 

(   ) Oberon ordena a Puck que faça Demétrio se 
apaixonar por Helena. 

(   ) Hérmia e Lisandro contam seu plano de fuga 
a Helena. 

(   ) Puck se engana e, em vez de Demétrio, enfei-
tiça Lisandro, que deixa de gostar de Hérmia 
e se apaixona por Helena. 

(   ) Teseu encontra os quatro jovens no bosque e 
ordena que Egeu aceite o casamento de Hér-
mia com Lisandro. 

 
2. Agora, faça o mesmo com esses outros aconteci-
mentos: 
 

(   ) Puck faz Fundilhos ficar com cabeça de 
burro. 

(   ) Os artesãos da cidade ensaiam uma peça na 
floresta. 

(   ) Oberon enfeitiça Titânia com o filtro do 
amor. 

(   ) Titânia, apaixonada por Fundilhos, cede o 
pajem a Oberon. 

(   ) Oberon e Titânia brigam por causa do pajem 
indiano. 

(   ) Oberon se diverte ao ver Titânia apaixonada 
por Fundilhos. 

(   ) Oberon quebra o feitiço de Titânia, que acre-
dita que tudo foi um sonho. 

(   ) Titânia acorda e se apaixona por Fundilhos. 
 
3. Como qualquer história, Sonho de uma noite de ve-
rão apresenta os elementos época, lugar, personagens 
e cenários. 
Cite-os abaixo: 
a) época 
b) lugar 
c) personagens principais e suas características 
d) cenários 

4. Relacione os personagens aos seus objetivos ou 
motivações:  
 

(A) Hérmia (   ) Casar-se com Hipólita. 
(B) Demétrio (   ) Obrigar Titânia a lhe entrgar 

o pajem indiano. 
(C) Helena (   ) Obedecer a Oberon e se 

divertir. 
(D) Egeu (   ) Montar a peça teatral. 
(E) Oberon (   ) Casar-se com Hérmia. 
(F) Puck (   ) Casar-se com Demétrio. 
(G) Artesãos (   ) Obrigar Hérmia a se casar 

com Demétrio. 
(H) Teseu (   ) Casar-se com Lisandro. 

 
5. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F): 
 

(   ) Em Sonho de uma noite de verão, há várias 
histórias que vão se desenvolvendo ao 
mesmo tempo, como nas atuais novelas de 
televisão. 

(   ) Nas obras do Classicismo do século XVI, era 
comum aparecerem personagens gregos e 
deuses da miologia. 

(   ) Hérmia e Lisandro são personagens romanos; 
Príamo e Tisbe são gregos. 

(   ) Esta obra foi escrita originalmente em forma 
de narrativa. 

(   ) Shakespeare evitou colocar nessa obra ele-
mentos do folclore inglês. 

 
6. O velho Egeu queria que sua filha Hérmia se casasse 
com Demétrio, mas ela se recusava a obedecer-lhe, 
pois amava Lisandro. Diante desse impasse, o pai da 
moça pediu ao príncipe Teseu que fizesse cumprir uma 
lei tradicional em Atenas. 
a) O que previa essa lei? 
b) O que Hérmia disse a Teseu? 
 
7. Relacione as colunas sobre os personagens 
secundários da história.  
 

(A) Pedro Marmelo (   ) Personagens da peça 
de artesãos. 

(B) Fundilhos (   ) Deus do amor. 
(C) Teia-de-aranha (   ) Tecelão protagonista 

da peça de artesãos. 
(D) Píramo e Tisbe (   ) Fada a serviço de 

Titânia. 
(E) Cupido (   ) Diretor da peça de 

artesãos. 
 


