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1) Em somáli, muitos pares de substantivos masculinos e femininos são
distinguidos apenas pelo acento tonal. Alguns pares de singular e plural
também são distinguidos da mesma forma. Os acentos são realizados na forma
de tom, e estão sendo representados abaixo da seguinte maneira: tom alto [á],
tom ascendente [ǎ ] e tom descendente [â]. Nos pares de formas abaixo há três
tipos de alteração do acento tonal. Baseando sua análise no conceito de mora,
elabore uma análise que reduza a representação do acento e sua alteração a um
único fator. Em suma, você terá um tipo de situação em todos os exemplos na
coluna da esquerda e outra em todos os exemplos da coluna da direita. [3,0]
(a) alteração da localização do acento tonal:
ínan ‘menino’

inán ‘menina’

nácas ‘bobo’

nacás ‘boba’

kálax ‘concha’

kaláx ‘conchas’

bálli ‘reservatório de água’

ballí ‘reservatórios de água’

(b) alteração do tipo de acento tonal:
damê:r ‘burrinho’

demě :r ‘burrinha’

darmâ:n ‘potro’

darmǎ :n ‘potranca’

tû:g ‘ladrão’

tǔ :g ‘ladrões’

êi ‘cachorro’

ě i ‘cachorros’

(c) alteração do tipo e da localização do acento tonal:
qǎ :lin ‘camelo filhote’

qa:lín ‘camela filhote’

So:mǎ :li ‘homem somáli’

So:ma:lí ‘pessoas somális’

2) O Tailandês é uma língua tonal que possui os seguintes tipos de tons: alto,
médio, baixo, ascendente e descendente. As sílabas em tailandês são
tradicionalmente classificadas em sílbas vivas e sílabas mortas. Observe os tons
que podem ocorrer associados a cada um desses tipos de sílaba, ilustrados
abaixo. Em que medida o conceito de mora ajuda a entender essa diferença? O
contraste em termos de sílabas vivas e mortas corresponde perfeitamente ao
contraste em termos de moras?
Sílabas Vivas:
lâ:k ‘arrastar’

là:k ‘inundar’

mî:t ‘faca’

ná:m ‘água, fluido’

nā m ‘trazer, conduzir’

nā :m ‘nome’

nǎ :m ‘espinho, farpa’

nǎ m ‘bastar’

mâj ‘não’

màj ‘novo; de novo’

mǎ j ‘seda’

máj ‘madeira, lenha’

mǎ :j ‘significar’

mā :j ‘medir, calcular’

mâ:j ‘viúva’

dū : ‘olhar, parecer’

lû: ‘trilha’

lù: ‘insultar’

sā : ‘amenizar’

sǎ : ‘servir, caber’

Sílabas Mortas:
làk ‘alicerce, base’

lák ‘característica’

dù ‘feroz, perigoso’

lú ‘conseguir’

nít ‘estável, durável’

khít ‘pensar’

kìt ‘atrapalhar’

sà ‘satisfeito’

nâ:k ‘lontra’

nù:k ‘calombo’

nɔ̂ :k ‘fora’

nɔ̀ :k ‘corcunda’

sá partícula enfática

sì partícula de pedido

khá partícula interrogativa

3) Em lenakel, o acento primário é realizado como se vê nos exemplos abaixo:
a. [ tɨnágɔl ] ‘você fará isso’

[ tɨrɛ́ bɔl ] ‘então ele fará isso’

[ nɨ́nɔl ] ‘você fez isso’

[ rɨ́nɔl ] ‘ele fez isso’

[ éheŋ ] ‘assoar o nariz’

[ rɨmáwŋɨn] ‘ele comeu’

[ tɨkómkom ] ‘galhos’

O acento secundário é determinado de forma distinta, dependendo da categoria
gramatical da palavra.
b. Substantivos
[ tupʷàlukáluk ] ‘pulmões’

[ lètupʷàlukáluk ] ‘nos pulmões’

[ nèlujáŋjaŋ] ‘graveto’

[ kajèlawélaw ] ‘tipo de dança’

c. Verbos
[ rɨ̀molkéjkej ] ‘vocês gostaram disso’
[ nɨ̀marolkéjkej ] ‘vocês estavam gostando disso’
[ tɨ̀nakàrolkéjkej ] ‘vocês gostarão disso’
[ nàdjagàmetʷàtamnɨ́mʷan ] ‘por que eu estou quase tremendo?’
Responda as seguintes perguntas:
(i)

Como é determinado o acento primário? Qual o tipo de pé? Onde ele se
localiza?

(ii)

O sistema de acento do lenakel é sensível ao peso silábico? Cite um
exemplo que comprove isso.

(iii)

Como é determinado o acento secundário nos substantivos e nos
verbos? Responda em termos de parâmetros: tipo de pé; direção de
construção.

