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Dia 22/08 excursão ao Museu
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Desafio da língua

O redator desta coluna é meio distraído e sempre acaba escrevendo algo de desacordo com a norma
padrão. Sua tarefa, leitor, é encontrar esses desvios.
Aqui, ele deixou passar dez erros. Mãos à obra!

Ira dos deuses?

Uma luz veloz corta o céu e...bum! Estora no chão! Sinal de que os deuses estão zangados e de que é
preciso fazer algo para abrandar a sua ira: invocações mágicas, oferendas, sacrifícios... Será?
Durante muito tempo, os homens só conseguirão explicar o fenômeno dos raios como a expressão
malévola de alguma divindade. Só à pouco mais de 200 anos é que uma pipa papel – também chamada de
“papagaio” – pois fim ao mistério: provou que o assustador raio não passava de eletricidade comum...
O homem do raio era alguém de espírito prático, político e cientista, chamado Benjamin Franklin. Durante
um temporal, esse homem, que estava há frente do seu tempo, empinou uma pipa para provar a sua teze: o
brinquedo atraiu a eletricidade do ar, a qual desceu pela corda até o chão, aonde se deu a descarga elétrica.
Muita gente usa as palavras “raio” e “relâmpago” como sinônimos, mas cada pala palavra tem o seu
significado específico: “relâmpago”” é luz intença e rápida produzida pela descarga elétrica entre duas nuvens;
“raio” é a luz que emana de um foco luminozo e segue uma tragetória reta em determinada direção. E cuidado
para não chamar “raio” de “trovão”: aquele é fenômeno visual; este é fenômeno
fenômeno sonoro!

Desafio aos seus conhecimentos

1. “E cuidado para não chamar ‘raio’ de ‘trovão’: aquele é fenômeno visual; este é fenômeno sonoro!”
Assim, está correta:

( ) Vi um raio assustador!
( ) No céu, veem-se
se trovões constantes.
( ) Era possível ouvir-se
se um longo raio.

2. É possível chamar “pipa” de “papagaio”. Logo, no texto:
( ) “pipa” é um tipo de ave;
( ) temos duas palavras sinônimas;
( ) “pipa” e “papagaio” são antônimos.
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