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QUESTÃO 01 Vênus encheu-se de cólera contra a 
jovem Psiquê. O que motivou a ira da deusa? Ex-
plique. 
 

QUESTÃO 02 Apesar de bela, Psiquê não tirava ne-
nhuma vantagem de sua beleza. Por quê? 
 

QUESTÃO 03 O pai de Psiquê, temendo que a filha 
fosse vítima de uma maldição divina, consultou o 
oráculo de Apolo em Mileto. 
a) Reescreva, com suas palavras a profecia do orá-
culo. 
b) Explique se e como essa profecia se cumpriu. 
 

QUESTÃO 04 A expressão “lugar ameno” designa 
uma paisagem ideal, como um “campo fresco e 
verdejante, com um vasto arvoredo e flores colo-
ridas, cujo doce odor se espalha com a brisa”, 
onde se ouve “o suave som da água do riacho a 
saltar nas pedras ou a brotar de uma fonte, onde 
os animais vão beber”. Trata-se de uma natureza 
mágica, que conduz “ao amor, ao encantamento 
sensorial do Homem”. Identifique no livro uma 
passagem em que há a descrição de um lugar 
ameno, apontando as características descritas 
acima presentes no texto. 
 

QUESTÃO 05 Descreva, com suas palavras, a cena 
retratada pela ilustração das páginas 24 e 25. 
 

QUESTÃO 06 Após o anúncio de Mercúrio, Psiquê 
é capturada por Hábito, uma das servas de Vênus. 
Encolerizada, a deusa decide pô-la à prova, pro-
pondo-lhe algumas tarefas. 
a) Qual a primeira tarefa dada a Psiquê? Como ela 
consegue cumpri-la? 
b) Em seguida qual a segunda ordem recebida por 
Psiquê? Que perigo essa missão, aparentemente 
simples, guardava? 
c) Qual a tarefa seguinte? Como Psiquê conseguiu 
cumpri-la? 
 

QUESTÃO 07 No mito de Eros e Psiquê, assim 
como em toda a mitologia grega, deuses e mortais 
apresentam defeitos e virtudes. Neste exercício, 
você vai escrever sobre isso. Aponte um(a) deus(a) 
E um(a) mortal cujas virtudes são maiores que os 
seus defeitos. Em seguida, faça o contrário, apon-
tando um(a) deus(a) E um(a) mortal cujos defeitos 
sejam superiores às virtudes. Escreva de forma 
clara, dissertativa (sem o uso de tópicos). Ao todo 
você deverá falar, no mínimo, de quatro 

personagens do livro e – obviamente – justificar 
suas escolhas. 
 

QUESTÃO 08  Em um exercício anterior, você res-
pondeu o que levou Vênus ter a intenção de pre-
judicar Psiquê. E em relação às suas irmãs? Por 
quais motivos também se mostraram contrárias à 
protagonista? 
 

QUESTÃO 09 Escreva um parágrafo dissertativo 
esclarecendo o desfecho do mito de Eros e Psiquê. 
 

QUESTÃO 10 Você conhece o mito de Pandora? 
Pesquise esse mito e aponte semelhanças com a 
história de Psiquê. 
 

QUESTÃO 11. Ao consultar o oráculo do deus de 
Mileto sobre o destino de sua filha Psiquê, o rei 
descobre que a sina da moça era cruel: ela teria 
que se casar com “um monstro cruel, feroz e vipe-
rino [que tem má índole, agride ou critica excessiva-
mente, pratica maldades; maléfico, perverso]”. Como 
sua família reage a essa profecia? E quanto a Psi-
quê? Como ela encarou o seu próprio destino? 
 

QUESTÃO 12. Após o anúncio de Mercúrio, Psiquê 
é capturada por Hábito, uma das servas de Vênus. 
Encolerizada, a deusa decide pô-la à prova, pro-
pondo-lhe algumas tarefas. Que tarefas são essas? 
Quais os perigos que continham cada uma e como 
Psiquê consegue executá-las?   
 

QUESTÃO 13. Escreva um único parágrafo em que 
você RESUMA como foi o casamento de Eros e Psi-
quê. Como foram os primeiros momentos dos dois 
juntos? O que Eros colocou como exigência para 
sua esposa? Por quê? Por que o casamento dos 
dois terminou? Como Psique se sentiu depois 
disso? 
 

QUESTÃO 14. Responda: 
A) No conto de Apuleio, adaptado por Ferreira 
Gullar, pode-se afirmar que Vênus age como anta-
gonista da personagem Psiquê? Justifique. 
B) Quem mais cumpre esse mesmo papel na nar-
rativa de Eros e Psiquê? 
 
 


