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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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Leia: 

Héstia, a deusa do fogo 

 

Entre os doze deuses do Olimpo vivia Héstia, a deusa da chama que nunca apaga. 

Protetora dos lares, das cidades, das famílias, suas chamas – consideradas sagradas entre os 

gregos antigos – vinham diretamente do Sol, o rei dos Astros. 

Héstia era também a deusa que tinha a chave do Olimpo dada por Zeus. Era responsável 

por cuidar da cidade sagrada e de lá nunca sair. Por isso, quando uma cidade era fundada, o fogo 

de Héstia era aceso, para que a localidade fosse protegida das guerras, das doenças e da fome. 

A cidade de Olímpia, famosa por sediar os jogos olímpicos na Antiguidade, conserva o 

templo de Héstia, onde a chama é mantida acesa. De lá também vem o fogo da tocha olímpica, 

acesa no templo de Hera, esposa de Zeus. 

Disponível em: <http://chc.org.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Assinale o aposto que se refere à Héstia: 

a) “a deusa da chama que nunca apaga”. 

b) “o rei dos Astros”. 
c) “famosa por sediar os jogos olímpicos na Antiguidade”.  
d) “esposa de Zeus”.  
 

Questão 2 – No primeiro parágrafo do texto, foram empregados dois sinais de pontuação que 

indicam os apostos. Identifique-os: 

Os sinais “vírgula” e “travessão” indicam os apostos no primeiro parágrafo do texto. 
 

Questão 3 – O aposto “onde a chama é mantida acesa” retoma: 
a) “a cidade sagrada”.  
b) “a localidade protegida das guerras, das doenças e da fome”. 
c) “o templo de Héstia”. 
d) “o templo de Hera”. 
 

Questão 4 – “Protetora dos lares, das cidades, das famílias [...]”. O núcleo, ou seja, a palavra 
principal desse aposto é: 

“protetora”.  
 

Questão 5 – Aponte o fim a que se destina a construção de um aposto: 

a) modificar o sentido de um termo.  

b) chamar alguém.  

c) complementar o significado de uma palavra.  

d) explicar um termo ou uma expressão.  

 


