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1- Ao término da guerra de Troia, Ulisses e seus 
companheiros empreendem aquela que será uma 
longa jornada de volta a Ítaca. Qual a primeira 
dificuldade enfrentada? Com quem eles travam 
conhecimento? 
 
2- Prosseguindo em sua jornada de aventuras, os 
gregos encontram uma criatura aterradora, o ciclope 
Polifemo, gigante de um olho só, filho dileto de 
Posídon, o deus dos mares. Cruel e bárbaro, o gigante 
aprisiona os gregos em sua caverna e passa a devorá-
los, dois em cada refeição. Mas o engenho de Ulisses 
acaba libertando os marinheiros gregos das garras do 
gigante cruel, livrando-os da morte horrível. Quais os 
ardis empregados por Ulisses para escapar de 
Polifemo? 
 
3-  A jornada de Ulisses está longe de terminar. O 
perigo agora é representado pela bela feiticeira Circe. 
0 que ocorre com os gregos na ilha de Circe? E como o 
engenhoso herói escapa de mais um destino trágico? 
 
4-  Ulisses e seus companheiros foram as sereias. Qual 
a ameaça desses seres marinhos? E como Ulisses agiu 
para se furtar a mais esse perigo? 
 
5- As aventuras de Ulisses não se limitam ao nosso 
mundo. O herói precisa empreender uma descida ao 
Hades, região inferior habitada pelos mortos e 
presidida pela cruel Perséfone, a rainha dos reinos 
infernais. Qual é o objetivo de Ulisses em sua descida 
ao Hades? Lá, ele encontra um ente querido, que não 
sabia ter falecido. Quem é? 
 
6- Enfrentados perigos de toda espécie e vencidas 
todas as aventuras, Ulisses finalmente retorna para a 
ilha de Ítaca, Penélope recebe o assédio de diversos 
pretendentes, que desejam desposá-la, julgando que 
Ulisses estivesse morto. O jovem Telêmaco, filho do 
herói, ainda não pode vingar os abusos e ultrajes 
cometidos pelos pretendentes no palácio de Ulisses. 
Penélope urde um plano para ganhar tempo e iludir os 
pretendentes, adiando o novo casamento indesejado. 
Qual é o plano? 
 
 

 

 
 


