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Exercícios sobre a Guerra de Troia 

1- A Guerra de Troia ocorreu entre quais séculos? 

a)1400 a.C e 1500 a.C 

b)1100 a.C e 1200 a.C 

c)1300 a.C e 1400 a.C 

d)1300 a.C e 1200 a.C 

2- De acordo com a lenda, a causa da Guerra de Troia se deu a partir do rapto 

da ________________________________, esposa do rei Menelau, por Paris 

Alexandre (filho do rei de Troia, Príamo). 

a)Princesa Sabrina de Troia 

b)Princesa Helena de Troia 

c)Princesa Luiza de Troia 

d)Princesa Heloisa de Troia 

3- Dessa maneira, Paris Alexandre decide raptar a princesa, a levando para: 

a)Esparta 

b)Atenas 

c)Troia 

d)Creta 

4- Ao tomar conhecimento do rapto, Menelau _____________________________ e 

tenta reunir as tribos gregas contra os troianos. Entretanto, Troia era cercada por 

uma imensa muralha. 

a)Declara guerra a Troia 

b)Declara guerra a Grécia 

c)Declara guerra a Esparta 

d)Declara guerra a Creta 

5- Esse conflito representou: 

a)O fim da era dos heróis e o início da era dos homens comuns 
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b)O início da era dos heróis e o fim da era dos homens comuns 

c)O fim da era dos homens comuns e o início da era dos heróis 

d)O fim do cristianismo e o início da era do hinduísmo 

6- O fim do conflito se deu quando ________________________________________ 

que seria dado ao rei Príamo, como forma de os gregos demonstrarem sua 

“desistência” da guerra. O presente simbolizaria um sinal de paz. 

a)Lázaro teve a ideia de criar um enorme pássaro de madeira 

b)Odisseu teve a ideia de criar um enorme urso de madeira 

c)Lázaro teve a ideia de criar um enorme cavalo de madeira 

d)Odisseu teve a ideia de criar um enorme cavalo de madeira 

7- O que havia dentro do objeto enviado aos troianos? 

a)Haviam bombas 

b)Havia milhares de soldados 

c)Havia milhares de leões 

d)Haviam rosas 

8-Com a vitória dos__________________ sobre os_______________________, teve 

fim a guerra mais famosa da história, a Guerra de Troia. 

a)Troianos / Gregos 

b)Troianos/ Suecos 

c)Gregos / Troianos 

d)Gregos/ Suecos 

 


