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Sabemos que, conforme o contexto de interação social, os falantes usam uma
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Intervalo no expediente de trabalho.
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linguagem mais ou menos formal, e de acordo com uma determinada variedade da
língua.
Observe estas imagens e o contexto em que os personagens se encontram. Que
variedade da língua eles devem estar usando?
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watch?v=Fv2TCSn7Mpo Acesso em 19 ago. 2020

Como você deve ter constatado, em situações do dia a dia mesmo, a língua, por ser
uma atividade direcionada para a comunicação social, sofre as mais diversas alterações
quanto ao grau de formalidade. Além disso, pode apresentar-se de forma variada, de
acordo com o momento de interação, com os interlocutores, com a intencionalidade...
Segundo Irandé Antunes, a língua é uma entidade complexa, constituída de um conjunto
de componentes que se integram e são dependentes entre si:
•• o léxico (palavras, vocabulário da língua)
•• a gramática (regras de construção de palavras e de frases da língua)
•• a composição de textos (recursos de textualização)
•• a situação de interação (normas sociais de atuação)

A GRAMÁTICA é apenas um dos componentes da
língua. Portanto, não basta conhecê-la, dominá-la para
dominar também a língua.
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Agora, imagine este diálogo, considerando que os personagens falam a língua
portuguesa...

1. Apesar de muito novas, sem nunca terem frequentado uma escola, essas
crianças se fazem entender quando conversam. Isso indica que a gramática
que elas utilizam é
a) internalizada.
b) descritiva.
c) normativa.
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Considere que esta mão que escreve é de um estudioso da nossa língua. Ele está
fazendo uma análise crítica da linguagem utilizada por Machado de Assis, no
século XIX.

2. O trabalho científico desenvolvido por esse profissional, ao buscar os
mecanismos de funcionamento da língua culta utilizada por Machado, indica
que ele trabalha com a gramática
a) internalizada.
b) descritiva.
c) normativa.
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Acreditando que esta estudiosa da língua portuguesa tenta explicar alguns
fenômenos de mudança, de transformação da língua do dia a dia, no decorrer do
tempo...

3. Trata-se de um trabalho com a gramática
a) internalizada.
b) descritiva.
c) normativa.

4. O linguista que estuda a linguagem culta de Rui Barbosa, principalmente a
sua forma escrita, considerando-a oficial e representante da língua padrão,
trabalha com a gramática
a) internalizada.
b) descritiva.
c) normativa.
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Rui Barbosa, notável orador e estudioso da língua portuguesa, foi membro
fundador da Academia Brasileira de Letras (1897) e seu presidente entre 1908 e
1919. Ocupou a cadeira de nº 10.

5. A gramática normativa estuda a PALAVRA sob alguns aspectos. Relacione-os
aos seus exemplos, adequadamente.
) Aspecto sonoro
) Aspecto morfológico
) Aspecto sintático
) Aspecto semântico

)

Classe de palavras: substantivo,
adjetivo, numeral, artigo,
advérbio, verbo, conjunção,
pronome, interjeição, preposição.
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A autoria de muitos textos e de muitas histórias é atribuída a Rui Barbosa.
Leia uma delas.
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