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Exercício 1 
 

Ordenamento de Regras: Este exercício tem por objetivo apresentar o mecanismo 
envolvido na formalização de regras fonológicas e também discutir o ordenamento de 
regras. 
 
 

Questão 1 
 

Indique a forma ortográfica de cada uma das palavras que se seguem. 
1   // 

2   // 

3   // 

4   // 

5   // 

6   // 

7   // 

8   // 

9   /N/ 

10   /N/ 

 

 

Questão 2 
 

No 'Exercício 2' da parte de 'Fonêmica' estudamos a palatalização de oclusivas 
alveolares. Avaliamos as seguintes regras para tratar tal fenômeno: 
 

 →  / ____ , ,                 e                         →  / ____ , ,        
 

Vimos, no 'Exercício 2', que as regras acima não podem ser agrupadas em uma única 
regra - embora expressem o mesmo fenômeno (a palatalização de oclusivas 
alveolares em seguidas de vogais anteriores). Este formato de regra também não 

permite agrupar o contexto de aplicação da regra – no caso acima os segmentos , , 

 - como pertencendo a um mesmo grupo. Isto se deve ao fato do modelo Fonêmico 

assumir que fonemas (enquanto um segmento individual) é a unidade mínima de 
análise. O modelo Gerativo sugere uma proposta que tenta resolver estes dois 
problemas: a falta de relação entre alofones e o agrupamento de contextos de 
aplicação de regras. Os itens presentes em uma regra no modelo Gerativo são: 
 

A → B  /  C __  D 

 
Onde: 

• A é a descrição estrutural 
• B é a mudança estrutural 
• C e D são contextos ou ambientes em que a mudança ocorre. ____ representa a posição do segmento a ser alterado 

pela mudança estrutural em relação ao contexto 



 

 

No restante desta 'Questão' formalizaremos a regra de palatalização de oclusivas 
alveolares seguindo o modelo Gerativo. Considere o formato geral de regras: A → B  /  

C __  D (onde A é a descrição estrutural, B é a mudança estrutural e C e D são 
contextos). Considere ainda a seguinte Regra de palatalização de oclusivas 
alveolares: 
 

,  → ,  / ____ , ,  
 

Ao avaliarmos a seguir a descrição estrutural apresentaremos o instrumental para 
agruparmos segmentos em categorias específicas de acordo com traços distintivos. 
 

• Quais são os segmentos envolvidos na descrição estrutural?  ,  

 

• Que traços distintivos agrupam os segmentos envolvidos na descrição 
estrutural como pertencendo a uma única e exclusiva classe? 

 
Avalie a tabela que se segue e considere as seguintes instruções: Para identificar os 
traços distintivos que agrupam única e exclusivamente um determinado grupo de 

segmentos (digamos , ) você deve consultar a tabela geral de traços distintivos. 

Avalie o valor (positivo ou negativo) para cada um dos traços  em relação aos 

segmentos em análise (digamos ,) e selecione a alternativa que o permite agrupar 

tais segmentos num único grupo. Por exemplo, ao avaliar o traço [consonantal] você 
observa que este traço tem valor positivo para os segmentos consonantais e valores 

negativos para os segmentos vocálicos. Os segmentos em análise -  ou seja , - 

são segmentos consonantais e ao selecionar o traço [+consonantal] estamos 
excluindo todos os segmentos vocálicos. Ao avaliarmos o traço [silábico] 

percebemos que tal traço é indiferente para agrupar os segmentos ,  uma vez que 

já selecionamos o traço [+consonantal]. Veja que o traço [+consonantal] exclui 
vogais e o traço [-silábico] também exclui vogais. Uma vez que as vogais já foram 
excluídas pela seleção do traço [+consonantal] não há necessidade de reavaliá-las. 
Um outro exemplo seria o traço [contínuo]. Se selecionamos o valor [-contínuo] 
excluiremos as consoantes fricativas da seleção. Este mesmo procedimento deverá 

ser adotado para todos os traços até que os segmentos ,  formem um único grupo 

cujas características sejam aquelas especificadas pelos traços em questão. A tabela 
que se segue indica em sombreado os traços necessários para agrupar única e 

exclusivamente os segmentos , . 

 
   
consonantal + + 
silábico - - 
soante - - 
contínuo - - 
solt. retardada - - 
nasal - - 
lateral - - 
anterior + + 
coronal + + 
alto - - 
recuado - - 
arredondado - - 
baixo - - 
vozeado - + 
tenso + + 

 

Os traços distintivos que agrupam única e exclusivamente ,  são: 

 

[+ consonantal] exclui as vogais; [-continuo] exclui as fricativas; [- nasal] exclui as 
nasais; [- solt retardada] exclui as africadas, [- coronal] exclui as oclusivas bilabiais e 
velares. 



 

 

 
ou pode ser formulado também como: 
 
[+ consonantal] agrupa somente as consoantes; [-continuo] agrupa oclusivas, 
africadas e nasais; [- nasal] agrupa as oclusivas e africadas; [- solt retardada] agrupa 
as oclusivas, [- coronal] agrupa as oclusivas alveolares. 
 
Você deverá avaliar a mudança estrutural e agrupar os segmentos em categorias 
específicas de acordo com traços distintivos. Responda: 
 

a. Quais são os dois segmentos envolvidos na mudança estrutural? _________ 
(Coloque os dois segmentos selecionados na primeira linha da tabela de 
traços distintivos apresentada abaixo). 

 
b. Que traços distintivos agrupam os segmentos envolvidos na mudança 

estrutural como pertencendo a uma única e exclusiva classe? (pode ser um 
único traço). 

 
   
consonantal + + 
silábico - - 
soante - - 
contínuo - - 
solt. retardada + + 
nasal - - 
lateral - - 
anterior + + 
coronal + + 
alto - - 
recuado - - 
arredondado - - 
baixo - - 
vozeado - + 
tenso + + 

 
 
c. Complete as lacunas: 
Podemos afirmar que um único traço – [____________] – é necessário para classificar 
os segmentos _________ 
 
A seguir você deverá avaliar o contexto e agrupar os segmentos em categorias 
específicas de acordo com traços distintivos. Responda: 
 

d. Quais são os três segmentos envolvidos na descrição do contexto? ___________    
(Coloque os três segmentos selecionados na primeira linha da tabela de traços 
distintivos apresentada abaixo). 

 
e. Que traços distintivos agrupam os segmentos envolvidos na descrição do 

contexto como pertencendo a uma única e exclusiva classe?  
 

consonantal - - - 
silábico + + + 
soante + + + 
contínuo + + + 
solt. retardada - - - 
nasal - + - 
lateral - - - 
anterior - - - 
coronal - - - 
alto + + + 
recuado - - - 
arredondado - - - 
baixo - - - 
vozeado + + + 
tenso + + - 



 

 

f. Complete as lacunas: 
Podemos afirmar que um conjunto de 3 traços -  [              ]; [              ];  [            ] - é 
necessário para classificar os segmentos ____________ 
 

 

Questão 3 
 
Considerando-se o formato de regra - (descrição estrutural) → (mudança estrutural)  /  
__  (contexto) – formule a regra de palatalização de oclusivas alveolares utilizando 
traços distintivos no lugar dos segmentos. Faça uso dos grupos de traços distintivos 
agrupados na 'Questão 2'. Para efeito ilustrativo o agrupamento dos traços para a 
mudança estrutural foi indicada na lacuna da regra em formato do modelo Gerativo. 
 

,                          →                 ,              /        ____        , ,                  
 
 

 → +solt. retardada       /  
      
      
      

 

 

 

Questão 4 
 

Retome os dados da 'Questão 1'. Estes dados apresentam um processo de redução 

vocálica. De acordo com tal processo uma vogal média // se transforma na vogal 

frouxa [] quando em posição átona de final de palavra. Esta regra pode ser 

formalizada como: 
 

// →  [] /    ________ ##      (o símbolo ## indica final de palavra) 

  [-acento] 
 

Siga os passos que se seguem para formalizar tal regra no modelo Gerativo: 
 
 

a. Que traços distintivos agrupam o segmento // da descrição estrutural como 

pertencendo a uma única e exclusiva classe? 
 

  
consonantal - 
silábico + 
soante + 
contínuo + 
solt. retardada - 
nasal - 
lateral - 
anterior - 
coronal - 
alto + 
recuado - 
arredondado - 
baixo - 
vozeado + 
tenso + 

 

  



 

 

b. Complete as lacunas: 
Podemos afirmar que um conjunto de 4 traços - [               ]; [            ];  [              ]; [             ] 

- é necessário para classificar o segmento //. 

 

c. Que traços distintivos agrupam o segmento // da mudança estrutural como 

pertencendo a uma única e exclusiva classe? 
 

  
consonantal - 
silábico + 
soante + 
contínuo + 
solt. retardada - 
nasal - 
lateral - 
anterior - 
coronal - 
alto + 
recuado - 
arredondado - 
baixo - 
vozeado + 
tenso - 

 
 

d. Complete as lacunas: 
Podemos afirmar que um conjunto de 4 traços – [            ]; [             ];  [              ]; [                  ] 

- é necessário para classificar o segmento //. 

 
Note que o traço [-acento] indica a descrição do contexto como pertencendo a uma única e exclusiva 
classe: vogais não acentuadas. Mas, vogais não acentuadas podem ocorrer em posição pretônica 
também…. Para excluir as vogais não acentuadas em posição pretônica faremos uso do  símbolo ## 
que indica 'final de palavra'. Temos o contexto: posição átona em final de palavra. 

 
 

Questão 5 
 

Formalize a regra de redução vocálica no modelo Gerativo. Preencha as lacunas no 
esquema que se segue. 
 

       //                       →                            []                 /             ________ ##                                                                                                   

[-acento] 
 

 
 

 → - tenso       /      __   ## 
       [   - acento   ]   
        
         

 

 

Questão 6 
 

Um dos problemas do formalismo do modelo Gerativo diz respeito ao ordenamento 
de regras. Esta 'Questão' explora este tópico ao tratar do ordenamento feeding e 
counter-feeding. (Outros tipos de ordenamentos também podem ocorrer: bleeding, 
counter-bleeding ou nenhum tipo de ordenamento ocorre). A interação na aplicação 
de regras feeding e counter-feeding são: 
 



 

 

 feeding  → a aplicação de uma regra cria o contexto propício para uma outra 
regra se aplicar. As duas regras se aplicam. 
counter-feeding  → a aplicação de uma regra cria o contexto para a aplicação 
de uma outra regra (que já foi aplicada anteriormente pelo  
ordenamento previsto e portanto não se aplica mais). Somente uma regra se 
aplica.  

 
Resumindo podemos dizer que uma regra pode criar o contexto propício para uma 
regra se aplicar – e temos um caso de feeding. Neste casos as duas regras se 
aplicam. Por outro lado, na situação contrária, counter-feeding , temos que a 
aplicação de uma regra cria o contexto para uma outra regra se aplicar, mas tal regra 
foi ordenada anteriormente (e não pode se aplicar novamente). Neste caso somente 
uma das regras se aplica.  Para que possamos avaliar as interações entre regras 
fonológicas devemos aplicar as regras em ordens específicas uma vez que o modelo 
Gerativo sugere que regras sejam ordenadas.  
 
Avaliaremos a interação entre a palatalização (RF1) e o afrouxamento de vogal átona 
final (RF2). Temos duas regras fonológicas (RF) que denominaremos RF1 e RF2: 
 

RF1- Afrouxamento de vogal átona final: uma vogal média alta  se 

transforma na vogal alta anterior não tensa  quando em posição não 

acentuada em final de palavra. 
 
RF2 - Palatalização: oclusivas alveolares se transformam em africadas 
correspondentes quando seguidas de vogal alta anterior. 
 

 
Considere as regras fonológicas RF1 e RF2 e preencha as lacunas nas tabelas abaixo 
indicando o estágio de cada derivação e a representação superficial (forma fonética). 
Uma vez que uma regra foi aplicada ela não poderá se aplicar novamente mesmo que 
o ambiente para que a regra se aplique seja criado (pela aplicação de uma outra regra). 
Chamamos de nível derivacional o estágio em que as regras se aplicam às 
representações fonológicas. Nas tabelas que se seguem as coluna para RF1, RF2, RF3 
e RF4 representam níveis intermediários derivacionais. Quando uma regra se aplica 
ocorre alteração na forma subjacente (ou no nível derivacional) e quando uma regra 
não se aplica a representação subjacente (ou nível derivacional) permanece a mesma. 
Preencha as lacunas nas tabelas que se seguem. 
 
Ordenamento RF1 e RF2: afrouxamento & palatalização  

ortografia Forma 
subjacente 

RF1 RF2 Forma 
superficial 

mede // __ __ __ __ [__  __] 

bate // __ __ __ __ [__ __] 

 
Ordenamento RF2 e RF1: palatalização & afrouxamento 

ortografia Forma 
subjacente 

RF2 RF1 Forma 
superficial 

mede // __ __ __ __ [__  __] 

bate // __ __ __ __ [__ __] 

 



 

 

 
Confira a sua resposta para as tabelas acima e  Responda:  

 
a. Qual dos ordenamentos RF1-RF2 ou RF2-RF1 geram as representações 

superficiais (formas fonéticas) na variedade do  português ilustrada na 
'Questão 1'? 

 
 
 
b. O ordenamento RF1-RF2 propicia a aplicação das duas regras? 

 
 
 
 

c. O ordenamento RF2-RF1 propicia a aplicação das duas regras? 
 

 
 
 
 
 
Podemos afirmar que o ordenamento RF1-RF2 representa um caso de feeding. Isto porque a 
aplicação da regra RF1 de afrouxamento de vogal átona final cria o contexto propício para uma 
outra regra se aplicar (porque passa a ocorrer uma vogal  seguindo a consoante oclusiva).  A 

regra de palatalização se aplica palatalizando as oclusivas das sílabas finais em 'mede, bate') 
uma vez que o contexto (uma vogal alta ) foi criado propiciando a sua aplicação. As duas 

regras se aplicam. 
 
Podemos também afirmar que o ordenamento RF2-RF1 representa um caso de counter-
feeding. Primeiro temos a aplicação da regra de palatalização RF2 mas não ocorre nenhuma 
alteração (ou transformação nas representações). Em seguida temos a aplicação da RF1 de 
afrouxamento de vogal átona final fazendo com que passemos a ter sequências de 
(oclusivas+) – nas sílabas finais de 'mede, bate'. As sequências de (oclusivas+) poderiam 

potencialmente sofrer transformações pela aplicação da regra de palatalização RF2. Contudo, 
esta regra já se aplicou (porque é ordenada anteriormente) e como não pode se aplicar 
novamente nenhuma transformação ocorre). Somente uma das regras se aplica.  
 
Dizemos que para obtermos as formas corretas da 'Questão 1' o ordenamento deve ser RF1-
RF2. O ordenamento RF2-RF1 não seria apropriado. Contudo, em alguns casos a interação entre 
as regras pode requerer o ordenamento counter-bleeding como a alternativa adequada. 

 



 

 

Exercício 2 
 

Categorias vazias: Este exercício tem por objetivo apresentar o papel 
desempenhado por categorias vazias na organização do componente fonológico.  
Discute-se também o caráter abstrato das representações fonológicas. 
 

Questão 1 
 

Indique a forma ortográfica de cada uma das formas verbais que se seguem. 
1   

2   

3   

4   

   
5   

6   

7   

8   

 
Questão 2 

 

Os dados da 'Questão 1' apresentam formas verbais. Em (1-4) temos formas de 
infinitivo e em (5-8) temos formas derivadas. No português brasileiro o ''r final'' das 
formas de infinitivo é tipicamente cancelado (exemplos (1-4)). Contudo, em formas 
derivadas ocorre um ''r'' (exemplos (5-8)). A alternância entre o ''r'' e sua ausência 
ocorre em limite morfológico dentro da palavra. Você considera importante assumir 
que um ''r'' ocorre nas formas fonológicas de (1-4) mesmo que este som de ''r'' nunca 
ocorra de fato nas formas de infinitivo? 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Questão 3 
 

A fonologia Gerativa oferece aparato abstrato e permite a inserção e o cancelamento 
de segmentos. Categorias várias – indicadas por Ø – podem fazer parte da descrição 
estrutural ou da mudança estrutural. Quando uma categoria vazia é o elemento da 
descrição estrutural temos um caso de epêntese (quando um segmento é inserido: Ø 
→ i / __##. Esta regra, que tem caráter ilustrativo, indica que uma vogal [i] é inserida 
em final de palavra). Quando uma categoria vazia é o elemento da mudança estrutural 
temos um caso de haplologia: /s/ → Ø/ __$. Esta regra, que tem caráter ilustrativo, 
indica que /s/ é cancelado em final de sílaba). Proponha uma regra que expresse o 
cancelamento do ''r'' nos exemplos (1-4) da 'Questão 1'. 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 4 
 

Tipicamente, as formas de plural em português são formadas com o acréscimo de 

uma sibilante: 'patos' [] ou [] ou []. Nos casos das formas de 

plurais de substantivos terminados em ''r'' temos que assumir que além da sibilante 

que indica a marca de plural temos uma vogal [] que precede a sibilante: 'amor' 

[] ou [] ou []. Se o plural de formas terminadas em ''r'' se 

desse apenas pelo acréscimo da sibilante (como em 'patos') teríamos a forma 

*[] que de fato não ocorre em português. Considerando a possibilidade de 

inserção de segmentos oferecida pelo modelo Gerativo, podemos sugerir uma regra 

do tipo Ø →  /  ___ [sibilante] para analisar as formas de plural dos substantivos 

apresentados abaixo.  
 

9 amores  

10 pares  

11 seres  

 

Escreva a regra Ø →  / ___ [sibilante] utilizando a formalização proposta pelo modelo 

Gerativo. Utilize o procedimento discutido no 'Exercício 1'. 
 

Ø              →                                     /            ___               [sibilante] 

 
 
 

Ø →          /      __   
      

      
      

 
 



 

 

Questão 5 
 

O mecanismo apresentado pelo modelo Gerativo é poderoso o suficiente para fazer 
predições sobre o comportamento das línguas naturais. Se temos uma regra como Ø 

→  /  ___ [sibilante], podemos dizer que [] é a vogal epentética do português que 

ocorre para separar encontros consonantais que não sejam bem-formados nesta 

língua. Você acha que esta proposta - sobre [] ser o segmento epentético em 

português - pode ser também adotada para explicar as alternâncias nos exemplos 
abaixo? Justifique. 
 

12 afta  ~  

13 dogma  ~  

14 pacto  ~  

 

  

 



 

 

Exercício 3 
 

Redução de ditongos: Este exercício tem por objetivo discutir o papel de 
segmentos adjacentes na organização do componente fonológico e a noção de classe 
natural.   
 
 

Questão 1 
 

Indique a forma ortográfica de cada um dos exemplos que se seguem. 
1   ~  

2   ~  

3   ~  

4   ~  

5   ~  

     
6   ~  

7   ~  

8   ~  

9   ~  

10   ~  

 
Questão 2 

 

Considere as opções abaixo – entre (a-c) - para explicar o fenômeno fonológico que 
ocorre nos dados acima. Você poderá selecionar duas alternativas se for adequado. 
Para cada caso justifique a sua escolha. 
 

Observação: Considere o item 4 em contraste com o item 5 para uma das possibilidades. Tente 
buscar uma explicação que seja compatível para os dois tipos de ditongos [] e []. 

 
1. Mudança da vogal do ditongo 
2. Cancelamento de glide em ditongo 
3. Inserção de glide após vogal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Questão 3 
 

Há semelhança entre as propriedades articulatórias dos segmentos ,,,? Faça uso 

das propriedades fonéticas. Considere também a semelhança entre os pares (,) e 

(,) separadamente.  

 
 
 
 
 
 
 

Questão 4 
 

Formalize uma regra fonológica que expresse o processo fonológico de 

'Cancelamento de glide' discutido na 'Questão 2'.  Utilize os símbolos: , , , , [-

acento], $ (para indicar final de sílaba) para formalizar a regra. Adicionalmente 
escreva, com suas palavras, o mecanismo de transformação expresso pela regra. 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 5 
 

Glides podem estar presentes na representação subjacente ('equivalente' a 
representação fonêmica) ou podem ser derivados das vogais altas correspondentes: 
Cristófaro-Silva (2001) pg. 169.  Sem entrar no mérito desta questão neste momento 
considere os dados abaixo. Os asteriscos indicam que aquela forma não ocorre. 
 

11 deitada   *  

12 rei   *  

13 grou   *  

14 Moscou   *  

 

Vimos na 'Questão 1' que ditongos , podem alternar com os monotongos, ou 

vogais simples ,. Contudo, nos exemplos (11-14) os ditongos , não alternam 

com os monotongos ,. Como você explica o fato da redução de ditongos ocorrer 

em (1-10) mas não ocorrer em (11-14)? 
 
 
 
 



 

 

Questão 6 
 

Considere os dados que se seguem.  Os asteriscos indicam que aquela forma não 
ocorre. 
 

15 desejo  ~  

16 peleja  ~  

17 sujo  ~ * 

18 bojo  ~ * 

 

Em 15-16 uma vogal [] alterna com o ditongo [] o que nos levaria a postular que 

uma vogal se transforma em ditongo quando seguida de consoante palatal. Esta 
hipótese seria adequada para explicar os dados 17-18? Justifique a sua resposta.  

  



 

 

Exercício 4 
 

Dissimilação em limite de sílaba: Este exercício tem por objetivo discutir o papel 
de classe natural na implementação de processos fonológicos.   
 
 

Questão 1 

 
Indique a forma ortográfica de cada um dos exemplos que se seguem. 
  Minas Gerais Rio de Janeiro Rio Grande do 

Norte 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

     
7     

8     

9     

10     

 
 

Questão 2 
 

Preencha a tabela abaixo. Siga o exemplo para o item 1. 
 Minas Gerais Rio de Janeiro Rio Grande do 

Norte 

1. sibilante que ocorre no final de 
sílaba em (1-3) + vozeamento da 
consoante seguinte 

 / -voz / -voz  / -voz 

2. sibilante que ocorre no final de 
sílaba em (4-6) + vozeamento da 
consoante seguinte 

   

3. sibilante que ocorre no final de 
sílaba em (7) + vozeamento da 
consoante seguinte 

   

4. sibilante que ocorre no final de 
sílaba em (8-10) + vozeamento da 
consoante seguinte 

   

 
 
  



 

 

Questão 3 
 

Considere os segmentos adjacentes no limite de sílaba – (sibilante + consoante) – na 
'Questão 2' e responda: este segmentos adjacentes compartilham alguma 
propriedade? Qual? 
 
 
 
 

Questão 4 
 

Considere somente as sibilantes que ocorrem em final de sílaba na 'Questão 1'. Se 
considerarmos cada dialeto individualmente – ou seja, MG, RJ, RN -  podemos dizer 
que as sibilantes apresentam sempre o mesmo lugar de articulação em cada um 
deles? 
 
 
 
 
 
 

Questão 5 
 

Descreva, com suas palavras, o contexto em que a sibilante alveolar ocorre e o 
contexto em que a sibilante alveopalatal ocorre no dialeto do Rio Grande do Norte. 
 

Uma sibilante alveolar - ,  - ocorre  seguida dos segmentos    _____________ 

Uma sibilante alveopalatal - ,  - ocorre  seguida dos segmentos    __________ 

 
 
  



 

 

Questão 6 
 

Investiguemos em detalhes a variedade de Natal. Considere os traços distintivos para 

as consoantes que seguem as sibilantes ,  em (1-6) e os traços distintivos para as 

consoantes que seguem as sibilantes ,  em (7-10). Complete os valores – de (+) ou 

de (–) - na tabela que se segue. Siga o exemplo. 
 

Obs.: Tente indicar os valores para cada linha observando generalizações em relação ao grupo de consoantes: oclusivas, 
fricativas, etc. 

 
 dados (1-6)  dados (7-10) 
               
consonantal + + + + + + + + + + + + + + 
silábico - - - - - - - -       
soante               
contínuo               
solt. 
retardada 

              

nasal               
lateral               
anterior               
coronal               
alto               
recuado               
arredondado               
baixo               
vozeado               
tenso               

 
 
 

Questão 7 
 

O processo que envolve as sibilantes em Natal expressa a dissimilação. Em casos de 
dissimilação segmentos que compartilham propriedades semelhantes são alterados 
de maneira que cada segmento tenha propriedades distintas. No caso de Natal o 
fenômeno pode ser explicado pela análise dos traços [anterior] e [coronal]. Avalie o 
comportamento destes dois  traços nos dados de (7-10). Considere o valor dos traços 

[anterior] e [coronal] para os segmentos envolvidos em (7-10): , , , , , . Considere 

também o valor dos traços [anterior] e [coronal] para os segmentos [, ]. Avalie o 

valor destes traços na tabela que se segue. 
 

          
anterior - - + + + + + + 
coronal + + + + + + + + 

 
Responda: 

a. Que traço(s) tem o mesmo valor (+ ou -) para os segmentos , , , ?  

 
 
b. Este(s) traço(s) comum(s) são também compartilhados por algum dos pares 

 ou por ,? 

 
c. Considere os exemplos (7-10)  na 'Questão 1' - dados RN – em que temos uma 

sequência de (sibilante + consoante). Considere o valor dos traços distintivos 



 

 

anterior e coronal. Se a sibilante fosse ,  e as consoantes seguintes , , 

, , esses traços teriam o mesmo valor ou seriam diferentes? 

 
 

d. Qual é o valor dos traços distintivos [anterior, coronal] para a sibilante [, ] 

sendo seguida das consoantes [, , , ]?  Esses traços têm o mesmo valor ou 

são diferentes? 
 
 

e. Considere as suas resposta para os itens (d, e) acima e responda: qual seria a 

motivação de se transformar uma sibilante alveolar [,] em uma sibilante 

alveopalatal [] nos exemplos (7-10)? Justifique a sua resposta. 

 
 
 
 
 

Questão 8 
 

Considere os dados que se seguem.  
 

11 dois dias  

12 duas tulipas  

13 dois lados  

14 dois nós  

15 dois barcos  

16 duas pastas  

17 duas casas  

18 dois gatos  

 
Nos dados  (11-18) temos uma sequência de palavras. A primeira palavra termina 
numa sibilante e a palavra seguinte se inicia por uma outra consoante. Você poderia 
dizer que o processo de dissimilação observado no dialeto de Natal em limite de sílaba 
dentro de palavra se aplica também em limite de palavras? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Exercício 5 
 

Sibilantes em juntura de palavras: Este exercício tem por objetivo discutir a 
formalização de regras fonológicas. pretende-se também  avaliar o escopo de 
aplicação de uma regra em relação a outros processos semelhantes.   
 
 

Questão 1 
 
Indique a forma ortográfica de cada um dos exemplos que se seguem. Pode ocorrer 
sequência de palavras. Esses exemplos  são a variedade de Belo Horizonte (MG). 
 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 
 

Questão 2 
 

No exemplo (1)  da 'Questão 1'  temos uma palavra que termina em uma consoante 

sibilante: . Nos exemplos ((2-4) temos palavras que se iniciam com uma sibilante: 

,. Nos exemplos (5-7) temos uma sequência de palavras sendo que a primeira 

termina numa sibilante e a palavra seguinte se inicia em uma sibilante. Responda:  
 

a. O que ocorre quando as duas palavras são pronunciadas juntas em (5-7)? 
 
 
 
 

b. Seria possível identificar qual sibilante foi cancelada ? (se a sibilante final da 
primeira palavra ou a sibilante inicial da segunda palavra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Questão 3 
 

Considere os dados abaixo da variedade carioca e verifique se um processo 
semelhante ao apresentado na 'Questão 2' ocorre. Justifique.  
 

8 paz  

9 celestial  

10 chula  

11 geral  

12 paz celestial  

13 paz chula  

14 paz geral  

 
 

Questão 4 
 

Você acha adequado descrever o processo apresentado nas 'Questões 2,3' no formato 
de regra apresentado abaixo? 
 
Obs.: Este formato é informal. Posteriormente utilizaremos o formalismo das regras fonológicas proposto pelo 
modelo Gerativo. O símbolo # indica limite de palavras. 

 
(sibilante) → Ø /  __ # (sibilante) 

 
 
 
 
 
 

Questão 5 
 

Formalize de acordo com a proposta do modelo Gerativo uma regra que descreva o 
fenômeno de cancelamento da sibilante em limite de palavra apresentado nas 
'Questões 2,3'? 
 

  
→ Ø /  #   

         
        

 
 
 

  



 

 

Exercício 6 
 

Harmonia vocálica: Este exercício tem por objetivo discutir a formalização de 
regras fonológicas quando o processo envolve alterações em segmentos vocálicos 
relacionados.   
 
 

Questão 1 
 
Indique a forma ortográfica da palavras que se seguem. 
 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 
Questão 2 

 
A Fonologia Gerativa faz uso da nomenclatura 'segmento fonológico' para indicar um 
som que tenha caráter distintivo em relação aos outros segmentos do sistema (o que 
denominaríamos 'fonemas' no modelo Fonêmico). Em português temos os 

segmentos fonológicos /,,,/ que ocorrem em sílaba tônica em todos os dialetos. 

Exemplos de palavras com estas vogais médias em posição tônica são: s[]de, s[]de, 

f[]rma, f[]rma. Em posição pretônica ocorre grande variação em relação as vogais 

/,,,/. Este 'Exercício' trata dos casos em que vogais médias ocorrem em palavras 

derivadas e casos em que duas vogais médias ocorrem em sílabas adjacentes.  
Na 'Questão 1' consideramos exemplos de palavras simples e derivadas. 

Quando a vogal média ocorre em posição tônica temos uma vogal aberta -  - e nas 

palavras derivadas apresentadas na 'Questão 1' temos uma vogal média fechada -  

- que ocorre em posição pretônica. Podemos generalizar afirmando que: uma vogal 

média aberta - , - ocorre como uma vogal média fechada - , - quando em posição 

pretônica. Tendo em mente esta generalização, considere os seguintes exemplos: 
 

9 terrestre  

10 bolota  

11 solinha  

12 belíssimo  

 



 

 

Compare as formas apresentadas na 'Questão 1' com as formas apresentadas em (9-

12). Responda: A afirmação de que 'uma vogal média aberta -  - ocorre como uma 

vogal média fechada -  - quando em posição pretônica' pode ser sustentada se 

levarmos em consideração os dados (9-12)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 3 
Estude algumas das possibilidades de distribuição das vogais médias pretônicas em 
português e responda: Que fatores condicionam a ocorrência de vogais pretônicas  

médias abertas - , - e de vogais médias fechadas - , - nas palavras derivadas de 

(9-12)? Considere as formas derivadas (9-10) separadamente das formas derivadas 
(11-12). Atente-se para o tipo de sufixo envolvido na derivação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 4 
Indique a forma ortográfica para os exemplos que se seguem e preencha a coluna de 
'vogais médias'. Nesta coluna você deverá indicar a natureza das vogais médias nas 

palavras (se  ou ). Vogais idênticas ou diferentes podem ocorrer. Siga o exemplo. 

 
 

   vogais médias 
13   ,  

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

 



 

 

Questão 5 
 

Nos exemplos (13-21) temos palavras não derivadas. As vogais médias nos exemplos 
(13-21) se comportam de maneira semelhante às vogais médias nas palavras 
derivadas dos exemplos (9-10)? Justifique a sua resposta. 
 
 
 
 
 
 

Questão 6 
 

Considere a coluna de 'vogais médias' na 'Questão 4'.  As vogais médias que ocorrem 
na palavra devem ser idênticas? Se ocorrem vogais médias diferentes na mesma 
palavra quais são as combinações possíveis? Compare o tipo da vogal que ocorre nas 
sequências de vogais médias em (9-10) e nas sequências de vogais médias em (13-
21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 7 
 

O fenômeno que regula a concordância articulatória entre vogais em sílabas 
adjacentes é denominado 'Harmonia Vocálica'. As afirmações que se seguem têm por 
objetivo contribuir para delimitarmos o escopo de ação do fenômeno. Indique V 
(verdadeiro) ou F (falso) para cada uma das afirmativas que se seguem: 
 
(    ) As vogais adjacentes com o mesmo grau de abertura (ou seja, deve ser vogais 
médias abertas) somente ocorrem em dissílabos. 
(    ) As vogais pretônicas concordam quanto ao grau de abertura da vogal média com 
a vogal tônica da palavra. 
(    ) As vogais podem ser anteriores e/ou posteriores mas devem obrigatoriamente 
concordar quanto ao grau de abertura (serem sempre vogais abertas). 
(   ) A 'Harmonia Vocálica' de vogais médias em português ocorre somente em 
palavras derivadas. 
(   ) Palavras derivadas e palavras não derivadas apresentam o mesmo 
comportamento quanto a 'Harmonia Vocálica' de vogais médias. 
 
 
 



 

 

Questão 8 
 

Indique a forma ortográfica para os exemplos que se seguem e preencha a coluna de 
'vogais médias'. Nesta coluna você deverá indicar a natureza das vogais médias nas 

palavras (se  ou ). Vogais idênticas ou diferentes podem ocorrer. Siga o exemplo. 

 
   vogais médias 
22   ,  

23    

24    

25    

 
 

Questão 9 
 

Compare os dados da 'Questão 4' e os dados da 'Questão 8' e responda: as vogais 
médias anteriores e posteriores comportam-se de maneira análoga quanto a 
'Harmonia Vocálica'? 
 
 
 
 
 
 

Questão 10 
 

Preencha a tabela abaixo indicando o valor dos traços distintivos para cada um dos 
segmentos vocálicos listados.1  
 

     

alto     
recuado     
arredondado     
baixo     

 
 
 
 
 
 
  

 
1 As demais vogais orais do português foram omitidas neste na 'Questão 10'. O propósito deste exercicío é 

apresentar o formalismo que tenta expressar relações de similaridade entre segmentos em sílabas adjacentes. Uma 

avaliação completa da 'Harmonia Vocálica' nos levaria muito além dos propósitos deste livro.  



 

 

Questão 11 
 

Considere os valores dos traços distintivos da tabela da 'Questão 10' e responda: 
 

a. Qual é o traço que tem o mesmo valor somente para os segmentos vocálicos 

/, /? 

 
 
 

b. Qual é o traço que tem o mesmo valor somente para os segmentos vocálicos 

/, /? 

 
 
 
 

Questão 12 
 

Considere a regra apresentada abaixo: 
 
[-acento]      →      [baixo]    /       _________ 

+acento 

baixo 
 
Uma vogal não-acentuada assume o mesmo valor do traço [baixo] da vogal acentuada. 
 
O símbolo  indica que o mesmo valor para o traço em questão deverá ser assumido. 
Isto quer dizer que se a vogal tônica tiver o traço [+baixo] a vogal pretônica também 
terá o traço [+baixo]. Por outro lado, se a vogal tônica tiver o traço [-baixo] a vogal 
pretônica também terá o traço [-baixo]. 
 
Considere a regra acima e responda: 
 

a. Esta regra explica os dados (9-12)? 
 
 
 
 
 

b. Esta regra explica os dados (13-21)? 
 
 
 
 
 

c. Esta regra explica os dados (22-25)? 
 
 
 



 

 

Exercício 7 
 

Desvozeamento de obstruintes (desvio fonológico): Este exercício tem por 
objetivo discutir a formalização de regras fonológicas categóricas e regras de 
redundância segmental e regras de redundância sequencial. 
 

Questão 1 
 

Faça a transcrição fonética de acordo com a sua fala individual, para cada um dos 
itens listados na tabela que se segue. Os dados já transcritos representam a fala de 
uma criança com desvio fonológico. 
 

1 batata   

2 cabeça   

3 braço   

4 bola   

5 gato   

6 capa   

7 pato   

8 pão   

9 tapa   

10 dedo   

 
 

Questão 2 
 

Alguns dos dados da 'Questão 1' são pronunciados da mesma maneira por adultos e 
pela criança com desvio fonológico. Outros dados são pronunciados de maneira 
distinta na fala do adulto e da criança com desvio fonológico. Separe os dados da 
'Questão 1' nestes dois grupos. Indique cada um grupos de dados pelos números 
indicados na 'Questão 1'. Siga o exemplo (você encontrará cinco itens para cada 
grupo). 
 
Dados iguais 6,  
 
Dados diferentes 

 
 

 
 

Questão 3 
 
Compare a fala do adulto com a fala da criança com desvio fonológico. Como você 
descreveria o desvio fonológico na fala da criança.  
 
 



 

 

 
 
 
 

Questão 4 
 

Expresse em formato de regra fonológica o processo ilustrado nos dados da 'Questão 
1' (não haverá descrição de contexto na formalização da regra porque o fenômeno se 
aplica sempre). 
 
oclusiva vozeada → oclusiva desvozeada 
 
 
 
 
 
 

Questão 5 
 

A regra que descreve o processo ilustrado pelos dados da 'Questão 1' é categórica 
(aplica sempre). Esta regra não tem contexto de aplicação: pois toda oclusiva vozeada 
transforma-se em oclusiva desvozeada. A falta de contexto é um resultado indesejável 
do modelo. Isto porque regras fonológicas aplicam-se em contextos específicos. A 
Fonologia Gerativa sugere 'regras de restrição segmental' para explicar tais casos. 
Uma 'regra de restrição segmental' define as propriedades dos segmentos. Estas 
regras são listadas como propriedades do sistema fonológico em análise. Um 
exemplo de 'regra de restrição segmental' em português seria: 
 
  [+lateral]  
 
 
 [+vozeada] 
 
Esta regra prevê que toda consoante [+lateral] será automaticamente [+vozeada] 
 
Considerando-se o formalismo das 'regras de restrição segmental' – exposto para o 
caso das laterais em português serem sempre vozeadas – explicite uma 'regra de 
restrição segmental' que caracterize o processo ilustrado nos dados da 'Questão 1'. 
Utilize traços distintivos. Tal regra prevê que toda oclusiva seja desvozeada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Questão 6 

 
Considere os dados adicionais que se seguem. Você deverá indicar a transcrição 
fonética de acordo com a sua fala individual, para cada um dos itens listados na tabela 
que se segue. Os dados já transcritos representam a fala de uma criança com desvio 
fonológico. 
 

11 casa   

12 vaca   

13 chuva   

14 tia   

15 janela   

16 sapo   

17 agacha   

18 já   

19 ajuda   

20 dia   

21 faca   

22 mesa   

 
Questão 7 

 
Vimos nos dados da 'Questão 1' que consoantes oclusivas são sempre desvozeadas 
na fala da criança. Considere os dados da 'Questão 6' e responda: você pode afirmar 
que o mesmo processo de desvozeamento se aplica também as consoantes fricativas 
e africadas na fala da criança? 
 
 
 
 
 

Questão 8 
 

Escreva uma 'regra de restrição segmental' que englobe as consoantes oclusivas, 
fricativas e africadas no processo de desvozeamento. Esta regra pode ser 
informalmente expressa como: 
 
oclusivas, fricativas, africadas  
 
 

desvozeadas 
 
  



 

 

No formalismo Gerativo, incorporando traços distintivos teremos: 
 

 [                     ] 
 
 
         

[                     ] 
 

 
Questão 9 

 
Além das 'regras de restrição segmental' o modelo Gerativo sugere 'regras de restrição 
sequencial'. Estas regras determinam quais segmentos ocorrem em sequência (com 
o objetivo de definir sílabas possíveis na língua em análise e onde tais sílabas ocorrem 
dentro das palavras). Uma 'regra de restrição sequencial' do português seria: 
 
Em início de palavra podemos ter vogais ou qualquer uma das consoantes do 
português exceto o tepe, a lateral palatal e a nasal palatal. 

 

 
Abaixo é apresentada informalmente uma 'regra de restrição sequencial' que explicita 
que 'em encontros consonantais tautossilábicos o primeiro elemento consonantal é 
oclusiva e segundo elemento consonantal  é ou um tepe ou uma lateral alveolar '.2   
 

$ C  [, ]  V   $   

 
Escreva esta regra utilizando o formalismo do modelo gerativo e fazendo uso dos 
traços distintivos. Utilize $ para indicar o limite de sílaba. 
 
 
$ 

[                  ]    $   
 

 
 
 

  

 
2 Fricativas labidentais também podem ocorrer em português como o primeiro membro de encontros consonantais tautossilábicos: 'fraco, 

livro'. Este fato não é capturado pela regra de redundância sequencial apresentada na 'Questão 9'.  

  



 

 

Questão 10 
 

Como você prevê que a criança cuja fala estamos analisando pronunciará as palavras 
listadas abaixo. Indique também a sua pronúncia para cada um dos exemplos. 
 

  criança   adulto 

21 piada   

22 nariz   

23 cada   

24 lago   

25 dado   

26 boneca   

27 blusa   

28 bala   

 
 

Questão 11 
 

O fenômeno de desvozeamento observado para consoantes oclusivas e fricativas 
pode ser observado em consoantes nasais e laterais ou no tepe? Há alguma razão 
que  possa justificar tal comportamento? 
 
 
 
 

 
  



 

 

Exercício 8 
 
Glide palatal: Este exercício tem por objetivo discutir a formalização de regras 
fonológicas de epêntese (inserção de segmentos). 
 

 

Questão 1 
 

Em inglês um glide palatal [] pode ocorrer entre uma consoante e uma vogal alta 

posterior longa. Os dados apresentados neste 'Exercício' discutem apenas 
parcialmente o fenômeno. Para uma descrição completa do fenômeno veja Harris 
(1994). Alguns exemplos são ilustrados abaixo para a variedade do inglês britânico e 
do inglês americano. Considere tais exemplos e preencha a tabela que se segue. 
 

 Britânico Americano  
   music, mule, mew 
   beautiful, bureau, abuse 
   view, revue 
   few, futile, future 
   pew, pewter, spew 
   cute, queue, cure 
   new, continuity 
   lewd, lieu 
   assume, pursuit 
   presume, Zeus 
   Tuesday, perpetuity 
   dew, duty, during 

 
 

Inglês britânico  Inglês americano 
Consoantes que precedem [] Consoantes que precedem [] 

 
 

 
 

 
 
 
 

Questão 2 
 

Considere as consoantes selecionadas na tabela da 'Questão 1'. Quais são as 
consoantes que precedem o glide que somente ocorrem na variedade britânica. Estas 
consoantes compartilham alguma propriedade fonética? Expresse esta propriedade 
em termos de traços distintivos (comum a este grupo específico de consoantes que 
precedem o glide).  
 
As consoantes que precedem  que somente ocorrem na variedade britânica são: _____________ 

 
Estas consoantes compartilham o traço: ________________ 



 

 

 
 

Questão 3 
 

Considere os dados do inglês na 'Questão 4'. Em relação a variedade americana avalie 
as consequências de cada uma das afirmações abaixo. Nos espaços entre parênteses 
você deverá indicar (a) ou (b) de acordo com as consequências de cada uma das 
afirmações.   
 

a. O segmento  é cancelado quando seguido de consoante coronal e seguido de  

b. O segmento  é inserido quando seguido de consoante não-coronal e seguido de  

 

(   ) Esta afirmação implica que o segmento  é presente na representação 

subjacente e é cancelado no contexto especificado pela regra. 
 

(   ) Esta afirmação implica que o segmento  não é parte da representação 

subjacente e a epêntese ocorre no contexto especificado pela regra. 
 
 

Questão 4 
 

Quais das duas afirmações da 'Questão 6' parece ser mais apropriada para descrever 
o fenômeno ilustrado pelos dados da 'Questão 4'? As duas afirmações podem ser 
apropriadas. 
 
 
 

 
 
 
 

Questão 5 
 

Abaixo é apresentada uma proposta de regra que expressa o fenômeno ilustrado na 
'Questão 4' para o inglês americano. Formalize esta regra no formato proposto pela 
Fonologia Gerativa completando os colchetes com os traços distintivos adequados. 

O glide  é classificado como [-consonantal, -silábico, -recuado]. A vogal longa  deve 

ser especificada pelo traço [+longa] além dos demais traços que a especificam (como 
um segmento: vocálico, alto e posterior). 
 
 

         →       Ø   /   ,,,,,   _____  

 
 
 

   → Ø      /       __[                    ]    
          
          
         



 

 

Questão 6 
 

A regra ilustrada na 'Questão 6' sugere a epêntese de um segmento fonológico do 

inglês. Isto porque  // é um fonema do inglês - 'yes' // 'sim' - mas ao mesmo 

tempo é inserido por uma regra fonológica (como a indicada na 'Questão 3'). Você 
acha apropriado ter um mesmo segmento fonológico – que seja especificado nas 
representações fonológicas – e um segmento epentético – que seja inserido por uma 
regra fonológica? 
 
 
 
 
 

Questão 7 
 

Processos fonológicos tendem a ser foneticamente motivados. Por exemplo, a 

palatalização de consoantes seguidas de vogal alta anterior [] se deve ao ajuste 

fonético (a língua é levantada em direção ao palato). Você pode sugerir alguma 
motivação fonética para o cancelamento de glide tratado anteriormente? 
 
 
 
 
 
 

Questão 8 
 

Assumindo a regra fonológica apresentada na 'Questão 8', escreva a representação 
subjacente para os exemplos que se seguem. Exemplos do inglês britânico. 
 

1 [] // music 'música' 

2 [] /               / view 'vista' 

3 [] /               / queue 'fila' 

4 [] /               / due 'esperado' 

5 [] /               / duty 'dever' 

 
 

Questão 9 
 

Assumindo a regra fonológica apresentada na 'Questão 8', escreva a representação 
superficial para os exemplos que se seguem. Exemplos do inglês americano. 

1 [] // beauty 'beleza' 

2 [             ] // Sue 'Sue (nome)' 

3 [             ] // cute 'gracioso' 

4 [             ] // new 'novo' 

5 [             ] // cure 'cura' 



 

 

 


