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ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA –PERÍODO DE QUARENTENA 

 

1º Ano Ensino Médio     Turno: Vespertino                Profa.Dra.Ana Márcia B. dos Santos Santana 

Tema: Variedade Linguísticas 

 

Olá, alunos(as), 

 

       Espero que você e seus familiares estejam bem durante esse período de quarentena. 

Preservemos a saúde e a esperança de que em breve estaremos juntos e bem!  

       Meu nome é Ana Márcia (sei que alguns já me conhecem) e serei a Professora de Português de 

vocês durante este ano letivo!  Certamente, será um período de muita aprendizagem e de 

compartilhamento de ideias sobre o processo comunicativo e sua importância para a vida em 

sociedade. 

      Vamos lá! Um dos nossos primeiros assuntos é a Variação Linguística, alguns certamente 

pensarão: -Nunca, ouvi falar nisso! Mas, com certeza, irão reconhecer esse processo quando 

começarem a pesquisar sobre o tema. Podemos, resumidamente, afirmar que: 

Variação linguística: são os diferentes modos de falar uma língua- as variedades linguísticas- 

relacionadas à idade do falante, à sua classe social, ao espaço em que ele se encontra e, ainda, aos 

objetivos e aos usos específicos que ele faz da língua. 

       Existem alguns fatores que interferem no processo de variação linguística: 

a) Idade; 

b) gênero; 

c) classe social; 

d) regional (localização geográfica); 

e) profissional; 
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      Para inteirar-se melhor sobre o tema, proponho que você faça a seguinte pesquisa com seus 

familiares e amigo (as) pessoalmente (com os que residem na mesma casa que você), também pode 

ser por telefone, redes sociais ou por e-mail: 

 

1-Pergunte aos seus avós, tios(as) e pais que palavras ou expressões eles costumavam usar quando 

eram adolescentes. Caso eles citem algumas dessas palavras, peça para explicarem o significado delas 

e registre em seu caderno para me enviar. 

2-Existem palavras e ou expressões típicas de uma região, estado ou localidade (variação regional). 

Esse tipo de variação influenciou no surgimento de pesquisas e até mesmo de dicionário como o 

“baianês” ou o “sergipanês”.! .Em função disso, gostaria que você pesquisasse sobre o sentido das 

seguintes palavras ou expressões típicas do regionalismo brasileiro: 

a) Massa:  

b) Eita pêntia:  

c) Barril dobrado: 

d) Não aperte a minha pente: 

e) Boca aberta: 

f) Rodando a cara: 

g) Nem xite!:   

h) Se pique:  

i)Tesar:  

 

3-Agora chegou o momento de escrever, mas não se assuste! Você deverá apenas criar um diálogo 

entre um sergipano e um baiano com expressões regionais utilizadas em cada um desses estados. 

Primeiro pesquise e depois à criação! Bom trabalho!  
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