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ATIVIDADE DO DIA: 
Identidade cultural 

Nesta atividade, dando sequência ao tema “cidade, estado, país e 

mundo”, analisaremos alguns textos sobre identidade cultural e 

algumas das línguas mais faladas no mundo. 

 

(EF09LI18) Analisar a importância da língua estrangeira para o 

desenvolvimento das ciências (produção, divulgação e discussão de 

novos conhecimentos), da economia e da política no cenário mundial. 



Identidade cultural (língua e religião) 
A identidade cultural de um país é composta por vários elementos, 

dentre eles pode-se destacar a língua e a religião. 

 A identidade cultural de um país pode ser caracterizada por 

vários aspectos, porém os mais percebidos e importantes são 

respectivamente a língua (idioma predominante) e a religião (crença 

predominante). Esses são elementos culturais que diferenciam as 

sociedades espalhadas pelo mundo. 

 

 A língua é o principal mecanismo de comunicação no convívio 

humano por possibilitar as relaciones afectivas e ideológicas dentro de 

um grupo ou fora dele. Hoje, são faladas aproximadamente 3 mil 

idiomas e 7 mil dialetos em todo planeta. As seis línguas mais faladas 

representam um terço do total da população planetária. 



Dentre as línguas mais faladas no mundo, destacam-se: 

 

- Mandarim - chinês: língua mais falada no mundo, conta 

com aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de falantes. 

Essa língua é natural da China, país que conta com a maior 

população do mundo, e é justamente por isso que a língua é 

a mais falada. 

 

- Inglês: segundo idioma mais falado em número de pessoas. 

No entanto, é o mais aceito no mundo, com cerca de 508 

milhões de pessoas que falam esta língua. 

 

   - Hindi: cerca de 487 milhões de 

   pessoas utilizam esse idioma, que 

   é o oficial da Índia e é falado por 

   18% do contingente populacional 

   indiano. 

Alguns ideogramas 

em mandarim 

Algumas siglas 

em inglês 

Alguns ideogramas em hindi 



- Espanhol: o berço da língua é a Espanha, além da 

grande parte dos países da América Latina. Somando 

toda a população dos países que têm o idioma como 

oficial, totalizam aproximadamente 417 milhões de 

pessoas. 

 

- Bengali: esse idioma é falado no território indiano, 

mas não se enquadra como língua oficial. Apesar 

disso, cerca de 211 milhões de pessoas a utilizam. 

 

- Português: o berço da língua portuguesa é 

Portugal, porém é mais falado no Brasil, onde a 

população atinge a marca de aproximadamente 210 

milhões de pessoas. No mundo cerca de 280 milhões 

de pessoas falam o português. 

 

Algumas palavras em espanhol 

Alguns ideogramas em bengali 



 Como foi apresentado, o Mandarim é a língua mais utilizada, porém só 

é difundido na China, país mais populoso do mundo. Mas a língua que possui 

maior destaque é o inglês, pois é bastante difundido en vehículos de 

comunicacíon de escala internacional (revistas, jornais, filmes, músicas e 

internet). 

 

 A religião desenvolve também as características de um povo, pois 

através dela é possível que um povo apresente sua fé, sua crença e seus 

costumes. Entre todas las religiones practicadas en el mundo, as que possuem 

maior número de seguidores são: cristianismo, com 2 bilhões de seguidores; 

islamismo, com 1 bilhão e 200 milhões; hinduísmo, com 811 milhões; e o 

budismo, com 360 milhões de pessoas. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/identidade-cultural-lingua-religiao.htm 
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Você encontrou alguma palavra diferente?  
 
 

Que tal agora, com o auxílio do dicionário ou Google 
Tradutor, traduzir algumas dessas palavras para o português? 

 
 

Quais línguas além da espanhola você gostaria de aprender?  
 
 

Que tal pesquisar um pouco sobre elas? 
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A Secretaria de Educação ainda 

promove outras atividades para 

serem feitas em casa,  

com apoio e participação da 

família por meio da  

página Escola Sem Muros. 

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros 

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

