
Atividades de Língua Portuguesa 

 
1-Marque com I as alternativas que apresentam linguagem informal e com F as alternativas que 
apresentam linguagem formal:  
( ) Galera, a gente vai num lugar da hora! Vcs tb?  
( ) Vamos sair logo de manhã.  
( ) Kd vc?  
( ) Amanhã vai chuvê pra mais de metro.  
( ) Como vai o senhor? Tudo bem? 
 ( ) Eu sou brasileiro, natural de Minas Gerais.  
( ) Caramba, errei tudo, tô frito!  

 
2- Quando assistimos um jogo de futebol, as linguagens verbal e não verbal estão envolvidas. 
Qual delas abaixo representa a linguagem verbal usadas nas partidas de futebol:  
 
(  ) Bandeiras de impedimento    (  ) Locutor do Futebol  
(  ) Cartão vermelho     (  ) Cartão amarelo 
 

 
3-Observe a tira a seguir e responda às questões propostas: 
  

 
 
a) O que os personagens Cebolinha, Mônica e Magali estão fazendo? 
_______________________________________________________________  
b) Que tipo de balão é usado nos quadrinhos e o que ele representa? 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
c) Diferente da Cebolinha e Mônica, Magali tem um jeito muito próprio de “contar carneirinhos”. O 
que ela faz no sonho? 
___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ ______  
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4. Crie para cada quadrinho da tira a seguir, ao menos, um balão. No total, portanto, você deverá 
criar, pelo menos, três balões: um de pensamento, um de grito e outro de fala normal.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Atividades de Língua Portuguesa 
 
1-Observe as imagens abaixo e crie falas dentro dos balões, de modo que linguagem verbal e 
linguagem não-verbal se relacionem dando sentido a narrativa.  
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