Exercícios de Fonética e Fonologia
Elementos de Linguística I – Professora Ana Müller
1) Transcreva, de acordo com a sua pronúncia, as seguintes palavras do Português:
a) piranha – [pi’ɾɐ̃ɲɐ]

f) olheiras – [o’ʎejɾɐs]

b) Hércules – [‘ɛɻkules]

g) jagunço – [ʒɐ’gũsʊ]

c) altura – [aw’tuɾɐ]

h) rapaz - [xapajs]

d) sonho – [‘sõɲʊ]

i) vazio – [vɐ’ziʊ]

e) moleque – [mʊ’lɛkɪ]

j) coração – [koɾa’sɐ̃w̃]

2) Identifique os símbolos fonéticos representados pelas seguintes descrições:
a)

Oclusiva alveolar sonora – [t]

f)

Fricativa glotal sonora – [ɦ]

b)

Fricativa velar sonora – [ɣ]

g)

Nasal labiodental – [ɱ]

c)

Fricativa bilabial surda – [ɸ]

h)

Lateral alveolar – [lʒ] / [ɬ] / [l]

d)

Nasal palatal – [ɲ]

i)

Fricativa labiodental surda – [f]

e)

Oclusiva velar surda – [k]

j)

Fricativa velar surda – [x]

3) Dê a descrição dos seguintes símbolos fonéticos:
a)

[ɻ] – Aproximante retroflexa

f)

[h] Fricativa glotal surda

b)

[ʀ] – Vibrante uvular sonora

g)

[X] Fricativa velar surda

c)

[ʃ] – Fricativa pós-alveolar surda

h)

[v] Fricativa labiodental sonora

d)

[t] – Plosiva alveolar surda

i)

[ð] Fricativa dental sonora

e)

[s] – Fricativa alveolar surda

j)

[ʋ] Aproximante labiodental

4) Escreva ortograficamente as seguintes palavras, transcritas foneticamente:
a) [‘ʃatʊ] - fato

g) [paw’pitʃɪ] - palpite

b) [‘taksɪ] - táxi

h) [xapajʃ] - rapaz

c) [‘ʒãtɐ] - janta

i) [mɐ̃’ỹɐ̃] - manhã

d) [sis’tɛɻnɐ] - cisterna

j) [fi’ʎɔts] - filhotes

e) [seɦ’veʒɐ] - cerveja
f) [pi’ɾiɡʊ] – perigo
5) Explique e exemplifique com dados do português os conceitos de distribuição complementar
e variação livre.
Variação livre ocorre quando fones diferentes podem ocupar a mesma posição na palavra sem
que ela altere de significado. É o que acontece no caso da pronúncia do /X/ em final de sílaba

no português brasileiro, que pode ser substituído por [R] ou [ɾ], dependendo da variação dialetal
do falante.
A distribuição complementar se dá quando um fone ocorre em alguns contextos específicos e o
outro fone ocorre nos demais contextos. No português brasileiro, temos a fricativização de [t] e
[d] antes de [ɪ]. Logo, [t] e [d] estão em distribuição complementar com [ʧ] e [ʤ].

