
5 de maio – DIA DA LÍNGUA PORTUGUESA
FICHA B2  - AS VIAGENS DAS PALAVRAS PORTUGUESAS – MUNDO

Ficha B2  - Dia da Língua Portuguesa – 5 de maio – Paulo Fernandes



5 de maio – DIA DA LÍNGUA PORTUGUESA
FICHA B2  - AS VIAGENS DAS PALAVRAS PORTUGUESAS – MUNDO

Atenção:  para resolveres alguns dos seguintes exercícios que se seguem, tens que consultar o 
dicionário ou pesquisar na internet !

1.Baseando-te no mapa de cima, preenche a tabela com as palavras que faltam:

AMERICANISMOS AFRICANISMOS ARABISMOS Candonga

Sanzala

Açúcar

Alcatifa

Cenoura

Cacique

Macaco

Tabaco

Cachimbo

Alface

Tanga

Cenoura

Moleque

Arado

Azeite

Taça

Tapioca

Jaguar

Alfinete

Laranja

Mandioca

Chafariz

Cacau

Chocolate
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2.Coloca o nome dos países ou terras relativas à origem das palavras de cada coluna.

Junco

Laca

Chá

Sorvete

Quiosque

Turbante

Bambu

Rajá

Lancha

Laranja

Tapete

Caravana

Biombo

Soja

Micado

Bengala

Banzé

Manga

2.2. Escreve agora uma frase em que utilizes uma ou mais palavras das que estão listadas no mapa, seguindo as 
indicações seguintes:

a) Palavra(s) relacionada(s) com  alimentação:_____________________________________________________

b)  Palavra(s) relacionada(s) com viagens: _____________________________________________________

c)  Palavra(s) relacionada(s) com moda: _____________________________________________________

d)  Palavra(s) relacionada(s) com objetos: _____________________________________________________
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3. Lê o seguinte texto:

(...)Os romenos chamam ao nosso país «Portugalia». Até aí, nada a dizer. Tudo normal.
Agora, se conhecerem um romeno, apontem para uma laranja e perguntem-lhe como se diz na 

Roménia. É provável que a resposta seja esta: «Portucale». Não é exatamente o nome do país, mas
está bem perto. O mesmo acontece no grego, no turco, em várias línguas do Leste europeu e ainda
no árabe(...)
Esta associação terá vindo dos tempos em que trazíamos o simpático fruto para a Europa — mas 
seja qual for a origem daquele nome romeno, a verdade é que, por aqueles lados, o nome do 

nosso país cheira irremediavelmente a laranjas.

     Marco Neves, extraído de https://ncultura.pt/viagem-pelos-nomes-de-portugal/2/

3.1. Pesquisando na internet, na Wikipedia, descobre como se chamam os seguintes países nas línguas indicadas. Segue o exemplo:

francês romeno polaco indonésio

Portugal Portucale

Alemanha

França

Espanha

Ficha B2  - Dia da Língua Portuguesa – 5 de maio – Paulo Fernandes



5 de maio – DIA DA LÍNGUA PORTUGUESA
FICHA B2  - AS VIAGENS DAS PALAVRAS PORTUGUESAS – MUNDO

4. Lê o texto seguinte:

Viagens das palavras
    As palavras  têm moda. Quando acaba a moda para umas começa a moda para outras. As que se vão embora voltam

depois. Voltam sempre, e mudadas de cada vez. De cada vez mais viajadas.

   Depois dizem-nos adeus e ainda voltam depois de nos terem dito adeus.  Enfim – toda esta “ tournée”  maravilhosa
que nos põe a cabeça em água até ao dia em que  já somos  nós quem dá corda  às palavras para elas estarem a 
dançar.

  Almada Negreiros,  A Invenção do Dia Claro

4.1.Após a leitura do texto que o escritor Almada Negreiros escreveu sobre a mudança a que as palavras estão sujeitas, 
escreve um pequeno texto de 30 palavras em que comentes as vantagens da mudança das línguas e da forma como se 
influenciam umas às outras. Podes dar exemplos do alemão!
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