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1) Em inglês antigo (língua germânica), [f] e [v], [h] e [x], e [n] e [] estavam em distribuição
complementar. Baseado nos dados abaixo, qual era a distribuição?
[ brigan ] ‘trazer’
[ drikan ] ‘beber’
[ fæst ] ‘firme’
[ fifta ] ‘quinto’
[ flk ] ‘gente’
[ fnt ] ‘fonte’
[ hat ] ‘quente’
[ hlo ] ‘tropa’
[ hlyxxan ] ‘rir’
[ gn ] ‘crescido’ [ lv ] ‘amor’
[ mannes ] ‘de homem’
[ mona ] ‘lua’
[ nixsta ] ‘próximo’ [ non ] ‘meio-dia’
[ ffrian ] ‘oferecer’
[ vnas ] ‘fornos’
[ rux ] ‘áspero’
[ lgan ] ‘alongar’ [ hrævn ] ‘corvo’
[ nixt ] ‘noite’
2) Qual o estatuto fonológico de [ f], [ i u o], [n ] e [s  ] em yananawá (Acre, pano)?
[tu] ‘reboto’
[to] ‘reboto’
[tki] ‘torto’
[pustu] ‘barriga’
[posto] ‘barriga’
[tiki] ‘trouxa’
[maku] ‘careca’
[mak] ‘piranha’
[nau] ‘fumo’
[nu] ‘vento’
[antuku] ‘joelho’ [pahiki] ‘orelha’
[afa] ‘boca’
[aa] ‘boca’
[sui] ‘soprar’
[ui] ‘assar’
[ka] ‘lábios’
[ka] ‘rachado’
3) Qual o estatuto fonológico das vogais médias em wayana (Suriname/Guiana Francesa/Pará,
carib)? A distribuição delas sofre alguma restrição?
[muej] fruta (esp.) [muj] fruta (esp.) [ijew] roedor (esp.) [ijw] roedor (esp.)
[pepta] ‘grande‘
[ppta] ‘grande’
[ahnep] ‘amendoim’ [ahnp] ‘amendoim’
[pom] ‘deitar’
[pm] ‘deitar’
[kop] ‘chuva’
[kp] ‘chuva’
[koko] ‘noite’
[kk] ‘noite’
[knoo] ‘arara’
[kn] ‘arara’
[wewe] ‘madeira’
[ww] ‘madeira’
[eekt] ‘ferida’
[kt] ‘ferida’
4) Qual o estatuto fonológico dos fones [k c q], [  s] e [ d] em shanenawá (Acre, pano)?
[pahici] ‘orelha’
[ici] ‘peixe’
[qusqo] ‘urubu’
[qoa] ‘cedro’
[kak] ‘abacaxi’
[fakhu] ‘menino’ [ipi ] ‘banana’
[quqo] ‘sapo’
[p] ‘casa’
[aka] ‘casca’
[uno] ‘cobra’
[duno] ‘cobra’
[ci] ‘nariz’
[dci] ‘nariz’
5) Qual o estatuto fonológico dos fones [k] e [q] em kenyang (Camarões, Níger-Congo)?
[enq] ‘árvore’
[eket] ‘casa’
[juk] nome de pessoa
[ngq] ‘faca’
[nq] ‘cunhado’
[ntiku] ‘estou comprando’
[nek] ‘corda’
[ekq] ‘perna’
[pbrik] ‘projeto de trabalho’
[enoq] ‘tambor’
[ndek] ‘europeu’
[etq] ‘cidade’

EXERCÍCIOS DE NEUTRALIZAÇÃO
1. Faça um levantamento das vogais em catalão e analise sua neutralização:
o deu [deu] ‘deus’
deu [du] ‘deve’
dau [dau] ‘dado’
o diu [diu] ‘diz’
duu [duu] ‘conduz’
o molt [mol] ‘muito’
mòlt [ml] ‘moído’
mul [mul] ‘mulo’
 baix [ba] ‘baixo’
baixesa [bz] ‘baixeza’
 lletra [t] ‘letra’
lletrat [tat] ‘letrado’
 peix [pe] ‘peixe’
peixet [pt] ‘peixinho’
 cola [kl] ‘cola’
colar [kula] ‘colar’ (verbo)
 passió [psio] ‘paixão’ passional [psiunal] ‘passional’
 dur [du] ‘duro’
duresa [duz] ‘dureza’
 mig [mit] ‘meio’
mitjà [mida] ‘médio, mediano’
2. Faça um levantamento das vogais em búlgaro e analise sua neutralização:
o a. rguf ‘córneo’
rugat ‘chifrudo’
o b. mig ‘instante’
o
o
o
o

c. slu ‘vila’
d. dux ‘espírito’
e. grat ‘cidade’
f. m ‘homem’

mignuvɛn ‘instantâneo’
sila ‘vilas’
duxvin ‘espiritual’
grdts ‘cidadezinha’
m ‘homens’

3. Faça um levantamento das vogais em belarusso e analise sua neutralização:
a) ljist ‘folha’
ˈɣɛtɨ ‘este’
mɨʃ ‘rato’
kat ‘carrasco’
ʃum ‘barulho’
kɔt ‘gato’
b) stɔł ‘mesa’
staˈłɨ ‘mesas’
ˈrɛki ‘rios’
raˈka ‘rio’
ˈstarasjtsj ‘envelhecer’staˈrɨ ‘velho’
ʃuˈmjɛtsj ‘barulho’
j
j
l ist ‘folha’
l istaˈpat ‘ novembro’ bɨł ‘ele era’

ʃum ‘barulho’
bɨˈła ‘ela era’

4. Faça um levantamento das vogais em russo e analise sua neutralização:
a) dom, tam, mex (pele), disk (disco), um (barulho)
b) dama, tamon (alfândega), mixa (peles), diski (discos), umet (fazer barulho)
c) dom ‘casa’
dama (NOM.PL.)
dmavoj (adj.)
d) golvu (AC.SG.)‘cabeça’ glava ‘cabeça’(NOM.SG)
galofk ‘cabecinha’
e) kamin ‘pedra’
kamnej (GEN.PL.)
kministj (adj.)
f) daliji ‘mais longe’
dalokij ‘distante’
dliko ‘longe’
5. Agora veja se todas as situações de neutralização através de classes formadas com traços
distintivos.

