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 Variação linguística da língua inglesa no mundo 
 

 
 

Disponível em: https://challengecentrodeidiomas.com.br/2017/08/07/voce-sabe-quais-os-paises-que-tem-o-ingles-como-lingua-oficial/Acesso 
em 20 de maio de 2020 

 
Ao pensarmos nos países que utilizam a língua inglesa como língua materna, é comum nos referirmos aos 

Estados Unidos e Reino Unido. No entanto, se pesquisarmos um pouco, encontraremos outros países que 
utilizam esse idioma como língua oficial, por exemplo, África do Sul, Nigéria, Austrália, Bahamas, Irlanda, 
dentre outros.  

Desse modo, é comum observarmos a existência de variações do inglês devido ao aspecto geográfico, 
social, histórico e cultural, visto que a língua se encontra inserida em uma sociedade e que a população a utiliza 
no seu cotidiano. Assim, a língua falada por um povo representa a história vivida por ele, sofrendo constante 
mudanças e, logo, as variações são reais. 

No quadro a seguir, observamos as variações do inglês americano, australiano e britânico. 

LÍNGUA INGLESA – 7º ANO  

4ª QUINZENA - 2º CORTE 
Tema/ Conhecimento:  Simple Past, Past Continuous e variações linguísticas 
Habilidades: (EF07LI06-A) Antecipar o sentido global de textos por inferências, com base em leitura rápida, 
observando títulos, primeiras e últimas frases de parágrafos, palavras-chaves repetidas e palavras cognatas para 
compreender textos sobre fatos e acontecimentos marcantes do passado, entre outros. (EF07LI22-A) Explorar os 
diferentes modos de falar/escrever, textos referentes a acontecimentos marcantes no passado, usando linguagem formal, 
coloquial, digital, para refutar preconceitos e defender a variação linguística como fenômeno natural das línguas. 
NOME: DATA:  
UNIDADE ESCOLAR: 
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Disponível em: https://www.topwayschool.com/blog/conheca-as-diferencas-entre-o-ingles-americano-britanico-e-australianoAcesso em 20 de 
maio de 2020 
 

Linguagem formal e Informal (Coloquial) 
 
Imagine estas situações: você está em uma entrevista de emprego, mas sua conversa está repleta de gírias, 

“sacou”? Ou você recebe seus amigos em casa todo cerimonioso dizendo o quanto está “grato por recebê-los”. 
Um pouco estranho, não acha? 

Linguagem formal: Normalmente usada no meio profissional, literário e acadêmico, a linguagem formal 
também é utilizada para conversar com colegas de trabalho, pessoas que não temos muita intimidade ou que 
estamos conhecendo no momento. 

Também usamos a linguagem formal na escrita ou para conversar com pessoas mais velhas, como 
demonstração de respeito e educação. Por isso, a linguagem formal traz frases mais longas e não admite 
contrações de palavras, gírias ou expressões consideradas descontraídas ou coloquiais. 

Linguagem informal: A linguagem informal é aquela usada todos os dias em conversas com os amigos, 
família ou pessoas próximas, na Internet ou situações que não precisam de formalidade. Ela não exige tanta 
atenção às regras gramaticais e conta com frases mais simples e sentenças curtas. 

 
Disponível em: https://www.wizard.com.br/idiomas/linguagem-formal-e-informal-quando-e-como-usa-las/ Acesso em 20 de maio de 2020 

 

 
Disponível em: https://www.facebook.com/sccajmer/photos/a.1927123417321958/2246095505424746/?type=3 Acesso em 20 de maio de 2020 

 
Para saber mais, acesso o link: 

https://www.inglesnapontadalingua.com.br/tag/variantes-da-lingua-inglesa 
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ENGLISH ACTIVITIES 
 

Early Life & Career in England 
Singer, songwriter, composer and icon Elton John was born Reginald Kenneth Dwight on March 25, 

1947, in Pinner, Middlesex, England. He discovered his passion for music at an early age and taught himself 
how to play the piano when he was only four years old. Proving to be a great talent, he won a scholarship to a 
youth program at the Royal Academy of Music in London. 

John had a difficult relationship with his father, Stanley Dwight, a member of the Royal Air Force. His 
parents divorced when he was a teenager, and he and his father clashed over his future. John, captivated by 
the sounds of early rock and roll, wanted to pursue a career in pop music. And much to his father's dismay, 
John dropped out of school at 17 to follow his dream.  

Disponível em: https://www.biography.com/musician/elton-john Acesso em 20 de maio de 2020 
 

01- Answer these questions about the biography of Elton John in English. (Responda essas perguntas sobre 
a biografia de Elton John em inglês.) 

a) When is his birthday? 

b) How old was Elton John when he learned how to play the piano? 

c) How old was Elton John when he dropped out of school? 

 
02- Mark an X TRUE or FALSE according to the text. (Marque um X no verdadeiro ou falso de acordo 

com o texto. 
 

 TRUE FALSE 
a) Elton John is British.   
b) Stanley Dwight was Elton’s father.   
c) His parents divorced when he was 28 years old.   
d) Elton John did not want to pursue a career in pop music.   
 

 
03- WHAT DID THEY DO THIS MORNING? 

 
Answer these questions about what they did this morning. (Responda as perguntas sobre o que eles fizeram 
nesta manhã.) 

 
a) Did he watch TV? 
 
b) What did he do? 
 
 
Disponível em: https://pt.slideshare.net/mariaamadorbe/verbs-daily-routine-rotina-diria Acesso em 20 de 
maio de 2020 

 
 

 
 

 
c) Did he play soccer at 8 o’clock? 
 
d) What did he do? 
 
Disponível em: https://pt.slideshare.net/mariaamadorbe/verbs-daily-routine-rotina-diria Acesso em 20 de 
maio de 2020 
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e) Did they study for their Math exam? 
 
f) What did they do? 
 
Disponível em: https://pt.slideshare.net/mariaamadorbe/verbs-daily-routine-rotina-diria 
Acesso em 20 de maio de 2020 
 
 

 
04- Complete the songs with the verbs in the Simple Past or in the Past Continuous. (Complete as canções 

com os verbos no Simple Past ou no Past Continuous. ) 

 
05- Leia a capa do livro “The HOW TO BE BRITISH COLLECTION” e observe a linguagem utilizada 

pelo homem que está solicitando ajuda. Na sua opinião, ele usou a língua de maneira adequada nas 
duas situações? Justifique a sua resposta. 
 

 
Disponível em: https://www.amazon.com.br/How-British-Collection-Martyn-Ford/dp/0952287013 Acesso em 20 de maio de 2020 

 

Paradise - Coldplay 
When she ______ (BE – Simple Past) just a girl she ____________(EXPECT – Simple Past) the world 
But it __________ (FLY – Simple Past) away from her reach 
So she __________ (RUN – Simple Past) away in her sleep and ___________(dream – Simple Past) of 
Para-para-paradise, para-para-paradise, para-para-paradise 
Every time she _________ (close – Simple Past) her eyes 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/coldplay/1963119/ Acesso em 20 de maio de 2020 
 

Love story – Taylor Swift 
That you ____ (BE – Simple Past) Romeo, you __________ (THROW – Past Continuous) pebbles 
And my daddy _________ (SAY – Simple Past): Stay away from Juliet 
And I _______ (CRY – Past Continuous) on the staircase 
Begging you: Please, don't go 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/taylor-swift/1332481/ Acesso em 20 de maio de 2020 
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Um QUIZ é uma maneira muito interessante de aprender a língua inglesa sobre os mais diversos 
assuntos. Podemos encontrar um QUIZ publicado em uma seção de entretenimento de uma revista, jornal ou 
nos sites da Internet. 

 
Let’s start!! 

 

 
01- Qual é a palavra usada no inglês sul africano para se referir à caminhonete, conhecida como 

“PICK-UP TRUCK” no inglês tradicional? 
a) (    ) Bakkie.   b) (    ) Blooming.    c) (    ) Cloud. 
 

02- Em qual país a expressão “PARKING LOT” é usada? 
a) (     ) Inglaterra.   b) (     ) Austrália.    c) (    ) EUA. 
 

03-  Qual é a forma padrão da frase “I WANNA DANCE”? 
a) (    ) I want to dance.  b) (    ) I want for dance.   c) (    ) I want in dance. 

 
04- Qual é a expressão usada no inglês formal para a palavra “KINDA” no inglês coloquial? 

a) (     ) Kind of.   b) (    ) Kind in.   c) (    ) Kind through. 
 

05- Where is Elton John from? 
a) (    ) USA.   b) (    ) South Africa.    c) (    ) England. 
 

06- O que está errado na frase a seguir: “ELTON JOHN WERE BORN ON MARCH 25, 1947.”? 
a) (    ) were   b) (   ) born    c) (    ) March 

 
07- Qual é o tempo verbal da frase “I WAS CLEANING MY ROOM”? 

a) (     ) Present Continuous b) (     ) Simple Past   c) (     ) Past Continuous 
 

08- Qual é o passado do verbo BUY? 
a) (    ) Brought   b) (     ) Bought   c) (    ) Buyed 
 


