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Orientações: 
 
Leia as questões com atenção. 
Dúvidas quanto ao vocabulário use o dicionário. 
 
APÓS REALIZAR AS ATIVIDADES ENVIAR FOTOS OU ENTREGAR NA ESCOLA 
 
 
Estrangeirismo são palavras vindas de outras línguas que usamos em nosso dia a 
dia.Temos muitas delas, vindas do Inglês, que usamos em nosso cotidiano. Muitas vezes 
sem saber sua procedência. 
 

Para se ter uma ideia da dimensão deste fenômeno, observe o texto abaixo,  com alguns 
dos estrangeirismos presentes no nosso dia a dia. 

    Felipe  acorda de manhã, vai ao banheiro, escova os dentes com pasta dental Close up 
White Now, se arruma, toma café e sai para o trabalho. Ao chegar, cumprimenta seus 
amigos, vai para sua sala, liga o computador, um notebook, e verifica o mouse. Logo em 
seguida, conecta-se à web e olha sua caixa de email. Então, dá início ao expediente.  

   Depois de um tempo, é hora do almoço e Felipe  decide variar o cardápio, hoje não vai ao 
restaurante de self service, com isso, se dirige a um pit dog (também conhecido como 
trailer) para comer um cheeseburguer, que é um tipo de fast  food, e para acompanhar 
pede uma Coca diet e de sobremesa pede um Sundae. Terminada a refeição, Felipe 
decide pegar seu smartphone para ouvir um rock que ele havia feito download.  

   Passado alguns minutos,  ele percebe que está na hora de voltar ao trabalho, sendo 
assim, liga o carro e segue rumo à empresa. No caminho, Felipe  passa por um outdoor e 
nota que uma loja famosa do shopping center da cidade está anunciando calça jeans 
stretch, on sale. Decide então ligar para a esposa e contar a novidade. Ela disse que é 
uma loja muito fashion e que irá no próximo dia comprar umas roupas pra mudar o look. 

   Um pouco depois, ele chega ao serviço para a segunda parte do expediente. Para quem 
não sabe, ele trabalha com marketing. 

    Por volta das 4:30, já é hora do coffee break.  

  Bom, terminado o dia de serviço, Felipe  volta para casa, encontra sua esposa muito 
cansada e decidem que pedirão uma pizza delivery para o jantar, e vai tomar um banho; 
durante o banho, usa seu shampoo. Depois, assistem o Big Brother na televisão e seu 
filho mais novo pede para jogar videogame, ele tem um playstation, mas Felipe diz que já 
está tarde para jogar. 



   A esposa de Felipe então lembra que está no hora de começar a live do seu cantor 
favorito e então acessa o youtube para assistir. Ela ficou muito up , pois foi um momento 
maravilhoso pois ele cantou seus maiores hits.  

   Antes de ir dormir, pôs no canal da Globonews e  ficou desesperado  porque viu neste 

canal que tem um vírus que se chama Coronavírus que está infectando e matando muitas 

pessoas em todo o mundo e em alguns lugares no Brasil, também. Ele tem medo que 

chegue em sua cidade. Viu que em muitos países as pessoas estão em lockdown e estão 

trabalhando em home office.  Neste momento seu stress foi a mil. Oh, My God! Que tudo 

possa voltar a normalidade o quanto antes. 

1- Após a leitura do texto acima, faça uma lista das palavras escritas em inglês no 
texto e escreva seu significado em português.  Se não souber o significado procure 
num dicionário ou pesquise na Internet . 

Os    2) Escolha 5 (cinco) palavras do quadro abaixo  e ilustre por meio de desenhos ou 
fig                 figuras         recortadas de revistas. 
3 . 3) Complete com as palavras que estão no quadro:  
 

Ontem fui ao ....................................pois precisava aproveitar os descontos da 
................................................ 
 
Precisava de um novo........................................................para salvar minhas fotos.  
Como estava com fome comi um..............................................................e tomei um 
..................................de chocolate. 
4 .Liste as palavras do quadro e escreva a tradução das mesmas. 
 
Agora é a sua vez! Escolha 5 (cinco) palavras, do  quadro e crie um pequeno texto em 
inglês. 
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