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Você já parou para pensar nas múltiplas faces de que se reveste uma língua? Há muitas e 
específicas formas ou faces como se fossem roupas, são formas de dizer, próprias a todas as 
circunstâncias: a língua regional, a língua histórica, a língua dos diferentes níveis sociais, a língua 
da literatura, a língua da gíria, a língua dos povos, a língua da propaganda, a língua das artes, a 
língua das profissões, a língua técnica, a língua interpessoal, a língua familiar, a língua pessoal, 
enfim, é impossível haver entrave à comunicação, quando o veículo é a língua, além do que, ela 
pode ainda ser uma língua falada, escrita ou emocional com a qual as pessoas interpretam, na 
intimidade, o que o outro intenciona dizer, ainda assim, a língua não é absoluta na comunicação.

"Não  tenha  medo  da  sua  língua".  Veja  que  uma  frase  como  essa  pode  ter  muitos 
contextos: "Não tenha medo da Língua Portuguesa", "Não tenha medo de falar a verdade", "Não 
tenha medo de falar mentira", "Não tenha medo da sua careta", enfim, o sentido do que se diz 
resulta  da  sintonia  do  indivíduo  com  ele  mesmo  e  com  a  sociedade.  Todo  sentido  é 
contextualizado, para haver texto basta que haja uma situação de mensagem, um contexto, não 
necessariamente uma palavra. Hoje, aparece na TV um pássaro que pousa em um aparelho de 
som, que está reproduzindo uma linda música clássica. Essa imagem tem um texto e não houve 
uma palavra sequer, porém no dia seguinte, centenas daqueles aparelhos serão vendidos.

A língua tornou-se apenas um, dentre os componentes da comunicação. Isso não significa 
que ela perdeu o seu valor. Não, é o contrário, comunicar-se por meio da língua passou a ser 
mais uma opção. Desse modo, ao utilizá-la tenho que agir de forma diferenciada para provar que 
estou  realmente  fazendo  a  melhor  opção.  A minha  linguagem  tem  que  ser  direta,  objetiva, 
sintética e, mais do que tudo, atraente.

Então?! Já imaginou como é agradável saber escrever com clareza e simplicidade?  Este, 
aliás, é um grande desafio que você tem pela frente. Houve um tempo em que se comunicar era 
"escrever bonito e difícil", hoje não, essa mentalidade mudou, pensa-se muito no "escrever bem", 
dizer sem rodeios e conquistar o leitor que é um terrível imediatista.  
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Aprenda a gostar de Gramática, é muito bom escrever com segurança e "melhorar seu próprio 
texto". Com certeza não custa tanto assim porque é como uma conquista, muitos já conseguiram, 
por que não você? É só aprender a gostar de ler e dedicar-se aos exercícios com paciência e 
perseverança. Você conhece alguém que tenha obtido prejuízo com a leitura e o estudo? Em geral 
as pessoas dedicadas é que são bem sucedidas. É até meio estranho alguém dizer que "não 
gosta  de  português",  a  língua  que  se  aprende  desde  o  útero  materno  e  que  provavelmente 
transportará as intenções das nossas últimas palavras. "Não gostar de português", mesmo que 
seja aquele que nasceu em Portugal, continua não sendo uma boa idéia.

Julgue os itens abaixo:

01. O verbo “vestir” (reveste), na (1a. linha, 1o. parágrafo) revela uma ação dependente do verbo 
“pensar”, expresso na oração anterior. 

02. A conjunção ”ou” na oração do texto na (2a. linha, 1o. parágrafo):  Há muitas e específicas 
formas ou faces como se fossem roupas,   apresenta uma idéia de opção para a palavra 
“formas” em relação a “faces”. 

03. Em “além do que” no (1o parágrafo, 9a linha), tem-se um mecanismo de coesão com sentido 
de progressão da idéia que lhe é anterior.

04. A conjunção “qual” em: com a qual as pessoas interpretam (1o parágrafo, 9a linha) tem como 
antecedente a palavra “língua”. 

05. Ao dizer, na última linha do 1o parágrafo, que a língua não é absoluta na comunicação, o 
texto sugere que existem outras modalidades de língua dentro de uma mesma língua. 

Julgue os itens a seguir como Certo ou Errado:

06. Por duas vezes, no primeiro parágrafo, aparece o verbo haver. Nos dois casos ele apresenta 
o sentido de existir. 

07. Podemos dizer com segurança que todas as palavras acentuadas do 1o parágrafo enquadram-
se, em cada caso, a uma, dentre as regras a seguir: ou dos monossílabos, ou dos oxítonos, ou 
dos paroxítonos terminados em ditongo. 

08. Na oração da 2a linha, do 1o parágrafo: como se fossem roupas temos um  sentido claro de 
comparação.  

09. Ocorre um acento grave em: entrave à comunicação (9a linha do 1o parágrafo), trata-se de 
um simples caso de contração da preposição A com o artigo A. 

10. A palavra “absoluta”, na oração a seguir: a língua não é absoluta na comunicação, aparece 
como adjetivo, portanto tem a função de predicativo do sujeito “a língua”. Por essa razão temos, 
na referida oração, um exemplo de predicado nominal. 
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