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Correção 06/07 
Atividades contextualizadas – Livro “Quem tem medo do ridículo?” Ruth Rocha 
 

1. Qual é o pior dos medos para a autora? 
O medo do ridículo. 
 

2. Para a autora, qual coisa apavora? 
Dia de sabatina. 
 

3. Qual é o título do texto? 
Quem tem medo do ridículo. 
 

4. Quem é o autor? 
Ruth Rocha 
 

5. Quem sente medo de ridículo? 
Todos nós sentimos medo do ridículo em algum momento. 
 

6. Existe um ridículo igual para todos? 
Não. 
 

7. O que é ridículo para um é necessariamente para o outro? 
Não, cada um tem seus próprios medos. 
 

8. Será que existe um ridículo mais ridículo? 
Resposta pessoal. 
 

9. É preciso ter medo do que seja considerado como ridículo? 
Não, já que todo mundo já passou um ridículo alguma vez na vida. 
 

10. Quem considera algo como ridículo? Por quê? 
Resposta pessoal. 
 

11. É errado ser ou estar ridículo? 
Não. Acontece com todos. 
 

12. Retire do texto um pronome pessoal do caso oblíquo. 
“Que nos dá muita aflição.” 
 

13. Na frase “Sua mãe bota em você, sua roupa mais frajola”, em que 
tempo verbal está a palavra em destaque? 



Presente do indicativo. 
 

14. Retire do texto o verbo que está conjugado no futuro. 
Será. 
 

15. Acentue corretamente as palavras: 
 

Ridículo 
Terrível 
Você 
Boné 
Será 
Conclusão 
Bocó 
Irmãozinho 
 

16. Retire do texto 
 

Exemplos de substantivos: roupa, cachorro, galinha, boné, paletó, tênis, etc... 
 
Exemplos de adjetivos: ridículo, bocó, caretão, esquisita, infeliz, barulhento, 
preocupado. 
 
Exemplos de advérbios ou locuções adverbiais: Muito, mais, demais, de 
repente, às vezes, todo. 
 
17. Reflita sobre a frase “quem tem medo do ridículo nunca chega ao 
“extraordinário”, depois escreva o que você entendeu. 
Resposta pessoal. 
 


