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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 01  

Português Língua Não Materna 
Nível Iniciação 

 
ANO(S) 1.º e 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Aprendizagens Essenciais  

• Leitura  
Compreender o sentido global,  conteúdo e a intencionalidade de textos 
de linguagem corrente.  

• Escrita  
Responder a questionários sobre temas diversos.  

 

 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

As línguas do mundo 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 

1. Lê o texto. 

 

As línguas do mundo 

 

Já pensaste alguma vez no número total de línguas que existe 

no mundo? 

Em todo o mundo há 7099 línguas vivas, ou seja, línguas 

faladas hoje em dia. 

O número de línguas vivas varia consoante as partes do 

mundo. Assim:  

África tem 2144 línguas 

Américas: 1061 línguas 

Ásia: 2294 línguas 

Europa: 287 línguas 

Pacífico: 1313 línguas 

O país em que se fala mais línguas é a Papua Nova Guiné. Este país, sozinho, tem 838 línguas! 

O inglês é a língua com mais influência em todo o mundo, ou seja, é a língua que se fala na área dos 

negócios e nas universidades. A seguir vêm o francês e o espanhol. 

O português é falado por 263 milhões de pessoas. É a 4.ª língua europeia mais falada e a 6.ª língua mais 

falada no mundo. A primeira é o mandarim. 
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Apesar de haver muitas línguas (mais de 7 mil), o problema é que 13% dessas línguas está a morrer, porque 

há cada vez menos pessoas que as falam. 

 

Ciberescola, As línguas do mundo 

 

 

2. Completa as frases com informação do texto. 

1. No mundo há 7099 __________________________________. 

2. O continente que tem mais diversidade de línguas é _____________________________. 

3. O continente que tem menos diversidade de línguas ______________________________. 

4. O país que tem mais línguas diferentes é ________________________________________. 

5. O __________________________ é a 6ª língua mais falada do mundo. 

6. Há _____________________ que morrem porque as pessoas já não as falam. 

 

 

 

3. Responde às questões. 

 

1. Em que país nasceste? 

____________________________________________________________________________________ 

2. Que línguas se falam no teu país? 

____________________________________________________________________________________ 

3. Quantas línguas falas? 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


