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PARA A VALIDADE DO QiD, AS RESPOSTAS DEVEM SER APRESENTADAS EM FOLHA
PRÓPRIA, FORNECIDA PELO COLÉGIO, COM DESENVOLVIMENTO E SEMPRE A TINTA.
TODAS AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DEVEM SER JUSTIFICADAS.
DATA DE ENTREGA: 17 / 05 / 2017

LEIA atentamente o texto abaixo.
Quais foram os 12 Trabalhos de Hércules?
Herói enfrentou vários monstros e teve que limpar um gigantesco estábulo
Por Redação Mundo Estranho
Foram tarefas que só podiam ser realizadas por alguém com força sobrehumana. Na mitologia greco-romana, Hércules era filho de uma mortal com Zeus, o
chefe dos deuses. Seu nascimento provocou a ira de Hera, a esposa oficial de Zeus,
que mandou duas serpentes matarem o recém-nascido. Este, porém, sem grande
esforço, estrangulou as cobras, mostrando desde cedo possuir uma força
descomunal. Hércules cresceu, mas Hera continuou a persegui-lo e usou seus
poderes para provocar um acesso de loucura no herói, que acabou matando a própria
esposa e os filhos. Quando Hércules recuperou a razão, procurou o Oráculo de
Delfos – o mais famoso templo de consulta às divindades gregas – para buscar
orientação sobre como enfrentar a tragédia.
O Oráculo mandou-o se entregar em servidão a Euristeus, um poderoso rei,
que ordenou a realização das 12 famosas tarefas. “Os 12 trabalhos foram realizados para que Hércules
se redimisse das mortes que cometeu e, também, para elevá-lo à condição divina ao fim de sua
jornada”, diz a historiadora Renata Beleboni, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Vejamos alguns desses trabalhos:
LEÃO DE NEMEIA
Um leão gigantesco, quase invulnerável, devastava a região de Nemeia, próxima à cidade de Micenas.
Hércules tentou matá-lo com sua clava e com seu arco, sem sucesso. Então, encurralou o animal e o
estrangulou até a morte. Realizado o primeiro trabalho, o herói tirou a pele do leão e passou a usá-la
como manto.
HIDRA DE LERNA
Na cidade de Lerna, vivia uma enorme serpente com nove cabeças, uma delas imortal. Hércules
decepou oito cabeças e Iolau, seu sobrinho, queimou as feridas para elas não nascerem mais. A
cabeça imortal foi enterrada num buraco fundo. Ao molhar suas flechas no sangue da Hidra, o herói as
tornou venenosas.
BOIS DE GÉRION
Gérion, um gigante de três cabeças, vivia na ilha de Erítia (possivelmente perto de Cádiz, no sul da
Espanha) e possuía um numeroso rebanho de bois. Os animais eram guardados por um pastor
monstruoso, Eurítion, e seu cão, ambos com diversas cabeças. Após matar a dupla, Hércules acabou
com Gérion, usando sua clava, e entregou os bois a Euristeus.
GUARDIÃO DO HADES
Cérbero, um cão de três cabeças e cauda em forma de serpente, guardava a entrada do Hades, o
mundo subterrâneo, permitindo a entrada de todos, mas não deixando ninguém sair. Hércules o
capturou e, após mostrar Cérbero a Euristeus, devolveu o cão guardião ao inferno.
Disponível em: < http://mundoestranho.abril.com.br/cultura/quais-foram-os-12-trabalhos-de-hercules/>.
Acesso em: 24 abr. 2017 (Adaptado).
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PROPOSTA DE REDAÇÃO
De acordo com a mitologia grega, Hércules era o homem mais forte do mundo. Além disso, o
semideus era muito corajoso e não fugia à luta, por mais difícil que ela fosse.
IMAGINE uma criança muito esperta que adora ler histórias mitológicas. Esse será seu
personagem principal. Agora pense em uma situação de grande perigo que ponha em risco não apenas
essa criança, mas toda a humanidade.
ESCREVA uma história em que, a pedido do personagem principal, Hércules surja para ajudar a
salvar os mortais comuns de uma grande ameaça. Lembre-se: Hércules usava a força para cumprir
suas tarefas.
Solte sua imaginação!
INSTRUÇÕES:
•
•
•
•
•
•
•
•

ESCREVA entre 20 e 25 linhas;
APRESENTE estrutura narrativa completa (apresentação, conflito, clímax e desfecho).
ORGANIZE seu texto em parágrafos (três, pelo menos);
Se apresentar diálogo, NÃO ULTRAPASSE o limite de 7 (sete) travessões;
UTILIZE narrador-personagem, ou seja, sua história deve ser contada pelo personagem principal;
USE caneta preta ou azul em folha própria para redação. EVITE rasuras;
VERIFIQUE ortografia, pontuação, margens e formação dos parágrafos;
CRIE um título coerente e criativo para seu texto.

