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Leia o texto abaixo e faça as atividades subsequentes. 

 

Você tem medo de quê? 
Quem nunca sentiu medo diante de uma barata, na fila da 

montanha-russa ou assistindo a um filme de terror na televisão? 

Ou, ainda, de escuro ou de dormir sozinho?  

O medo é uma emoção produzida pelo cérebro para nos 

deixar alertas e mais cuidadosos diante de situações que podem 

nos oferecer perigo. Quando o medo é muito intenso, persistente e 

difícil de ser controlado, é chamado de fobia.  

Conheça alguns tipos de fobia:  

⦁ acrofobia - medo doentio de altura; 

⦁ agorafobia - medo anormal de ficar em grandes espaços 

abertos e lugares públicos com muita gente; 

⦁ aracnofobia - medo de aranhas;  

⦁ astrofobia - sentimento de pavor aos trovões e 

relâmpagos;  

⦁ cinofobia - medo anormal de cães;  

⦁ dextrofobia - medo dos objetos colocados à direita das 

pessoas;  

⦁ elurofobia - medo ou aversão a gatos;  

⦁ fobia social - medo de enfrentar situações sociais e 

relacionamentos;  

⦁ fobofobia - medo dos próprios medos;  

⦁ hipnofobia - medo de dormir ou pavor durante o sono;  

⦁ musicofobia - aversão a música;  

⦁ ofidiofobia - medo de cobras;  

⦁ sitiofobia - recusa absoluta de alimento.  

Ter medo ou desconforto diante de certos animais ou em 

determinadas ocasiões é natural. O problema é quando esse medo 

impede as pessoas de levar uma vida normal. Quando isso 

acontece, é hora de procurar um médico.  

Fonte: Revista Superinteressante, ed. 157. 
 

 Exercício 1

O que é uma fobia? Explique com suas próprias palavras. 

 

 

 

 

 

 Exercício 2

Para que serve o medo? Ele é necessariamente ruim? 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercício 3

No primeiro parágrafo, está a apresentação da ideia 

principal informada no título. Ele se inicia com algumas 

perguntas. Qual é o objetivo do autor ao usar esse 

recurso? 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercício 4

E você? Tem alguma fobia? Se necessário, pesquise o 

nome de seu medo. 

 

 

 

 

 

 Exercício 5

Releia o texto “Você tem medo de quê?” e retire dele duas 

frases na voz ativa. 

 

 

 

 

 

 Exercício 6

Indique o complemento nominal das orações abaixo: 

a) A notícia da morte espalhou-se depressa. 

b) Ela tem saudades de mim. 

c)  Você tem medo daquele desvairado? 

d) Tenho certeza de que seremos avisados. 

e) A resposta ao aluno não foi convincente 

 Exercício 7

Leia as frases abaixo e identifique a voz verbal: 

a)  Peter Parker foi mordido por uma aranha.  

 

b)  Um cachorro invadiu a sala de operações.  

 

c)  O medo tem importante função corporal.  
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d)  Carolina conseguiu controlar seu medo de altura.  

 

e)  Ela foi, no entanto, vencida pelo seu medo de trovões.  

 

 

 Exercício 8

Acerca das orações que seguem, perceba que todas elas se 

encontram na voz ativa. Dessa forma, ative todo o seu 

conhecimento e passe-as para a voz passiva: 

a)  O garoto leu o livro sobre fobias. 

 

 

b)  A professora ministrou uma aula sobre fobia social. 

 

 

c)  Venderam muitos livros na mostra cultural. 

 

 

d)  Ele marcou o dia da exposição. 

 

 

e)  Ela desenvolverá um trabalho espetacular de 

pesquisa. 

 

 

f)  Em breve eles irão dominar suas fobias. 

 

 

 
Leia a tirinha para responder às questões 8 e 9: 

 

 

 Exercício 9

Qual a intenção da menina ao responder “Au!” no terceiro 

quadrinho?  

 

 

 

 

 

 Exercício 10

Encontre na tirinha uma frase na voz passiva 

 

 

 

 

 

 


