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Leia:  

O nascimento do mundo 

 

No Egito, costuma-se dizer que no princípio não tinha nada, a não ser o Num – o oceano 
sem praias, cujas ondas iam estourar na imensidão das trevas. Depois, do fundo das águas, foi 
emergindo uma massa indistinta de areia e lama.  

Foi nessa ilhota minúscula que surgiu um ovo, de superfície lisa e perfeita. De dentro dele 
irrompeu triunfante o deus Rá, o Sol às vezes chamado Amon, que inundou o espaço com sua luz 
ofuscante. Rá imediatamente se dedicou à tarefa de dar à luz seus filhos e, desse modo, criar e 
ordenar o mundo. Assim surgiram Geb, deus da Terra, e sua irmã Nut, deusa do Céu. Nut 

recurvou-se em volta da Terra com seu imenso corpo repleto de estrelas, até que os braços e as 
pernas se encontrassem. No centro, Chu, o ar, sustenta o ventre de Nut, que forma a abóbada 
celeste. À noite, Consu, deus da Lua, domina os Céus – quando Rá abandona o mundo visível e 
se recolhe ao Amanti, o mundo subterrâneo.  
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Questão 1 – Há um aposto no fragmento: 
(     ) “No Egito, costuma-se dizer que no princípio não tinha nada [...]” 
(     ) “Rá imediatamente se dedicou à tarefa de dar à luz seus filhos [...]” 
(     ) “No centro, Chu, o ar, sustenta o ventre de Nut [...]” 
 
Questão 2 – Sublinhe o aposto presente nesta passagem do texto: 
 

“Assim surgiram Geb, deus da Terra [...]” 
 

Questão 3 – A expressão sublinhada anteriormente funciona como aposto porque: 
(     ) explica um termo. 

(     ) caracteriza um ser. 
(     ) indica uma circunstância.  
 

Questão 4 – O aposto “deus da Lua” refere-se: 

(     ) ao Consul. 
(     ) ao Rá. 
(     ) ao Amanti. 
 

Questão 5 – Na parte “[...] sua irmã Nut, deusa do Céu.”, só não é aposto: 
(     ) “sua irmã” 
(     ) “Nut” 
(     ) “deusa do céu” 


