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Exercício 1 
 

Tipos de Restrições: Este exercício tem por objetivo discutir restrições de 
fidelidade (faithfulness) e marcação (markedness).   
 

Questão 1 
 

NA TO temos formas de entrada ou input e formas de saída ou output. As restrições 
na TO podem ser agrupadas em 'Restrições de Fidelidade' e 'Restrições de Marcação'. 
As 'Restrições de Fidelidade' se referem a relação entre as formas de entrada e formas 
de saída: ou seja, o tipo de modificação ocorrida entre este níveis. As 'Restrições de 
Marcação' se referem aos padrões recorrentes atestados nas línguas naturais. 
Padrões não-marcados são aqueles atestados em todas (ou na grande maioria) das 
línguas naturais. Considere as restrições que se seguem e numere a segunda coluna 
de acordo com a primeira. A primeira coluna lista a restrição e a segunda coluna 
explicita o conteúdo da restrição. Siga o exemplo. 
 
1 NO-CODA: Codas são proibidas (    ) Não ocorrem encontros consonantais e 

nem encontros  vocálicos 
 

2 ONSET: Toda sílaba deve ter Onset (    ) Vogais são nasais quando seguidas de 
consoante nasal na mesma sílaba 
 

3 DEP I/O: Todos os segmentos/traços da entrada têm 
correspondente idêntico na saída: DepNúcleo, DepOnset. 

( 1  ) Todas as sílabas devem ser abertas, ou seja 
do tipo (consoante+vogal) 
 

4 CODA-CONDITION: a Coda pode ter somente: [- 
vocálico, +soante] ou [-soante, +contínuo, +coronal] 

(    ) A tendência é de que em posição de coda 
as obstruintes sejam desvozeadas 
 

5 NOCOMPLEX: Somente um C ou um V pode ser 
associado às posições da sílaba. 

(    ) As sílabas sempre se iniciam em 
consoantes. Não se deve ter sílabas que 
começam em vogais. 
 

6 MAX I/O:  Todos os segmentos/traços da saída têm 
correspondente idêntico na entrada 

(    ) Nenhum segmento pode ser inserido. 
 
 

7 *VOICED-CODA: Consoantes obstruintes não devem 
ser vozeadas em posição de coda. 

(    ) A propriedade de vozeamento é sempre 
preservada 
 

8 IDENT-IO(voice): A propriedade de vozeamento do 
segmento na entrada é idêntica  na saída 
correspondente. 
 

(    ) Vogais devem ser orais 

9 IDENT-IO(nasal) Os segmentos da entrada e da saída 
têm valores idênticos para [nasal] 
 

(     ) Nenhum segmento pode ser cancelado. 

10 *VORALN Antes de uma consoante nasal 
tautossilábica as vogais não devem ser orais 

(     ) Oclusivas alveolares não ocorrem seguidas 
de vogal alta [i] 
 

11 *VNASAL  Vogais não devem ser nasais (     ) Somente um grupo restrito de segmentos 
pode ocorrer na posição de coda. 
 

12 *ti Sequências de oclusivas alveolares seguidas de 
[i] não são permitidas: *ti, *di 

(     ) Segmentos nasais na saída são nasais na 
entrada e segmentos orais na saída são 
orais na entrada 

 
 
 



 

 

 

 

Questão 2 
 

Para cada uma das restrições listadas abaixo indique se esta se refere a uma restrição 
de 'FIDELIDADE' ou de 'MARCAÇÃO'. As restrições de 'MARCAÇÃO' podem ser Sensíveis-ao-
Contexto, indicadas por M-SC – ou podem ter Contexto-Livre, indicadas por M-CL. Uma 
restrição de 'MARCAÇÃO' que é do tipo SENSÍVEL-AO-CONTEXTO expressa alguma referência 
ao ambiente em que a restrição se aplica. Por exemplo, uma restrição do tipo *VORALN 
expressa que vogais não devem ser orais quando seguidas de consoante nasal 
tautossilábica (sendo que 'quando seguidas de consoante nasal tautossilábica ' é o 
contexto ou ambiente em que se aplica a restrição 'de que vogais não devem ser 
orais'). Uma restrição de 'MARCAÇÃO' que é do tipo CONTEXTO-LIVRE expressa que a 
restrição se aplica categoricamente indiferentemente do ambiente em avaliação. Por 
exemplo, uma restrição do tipo ONSET que toda sílaba deve se iniciar por uma 
consoante (independente desta sílaba ocorrer em início de palavra ou em qualquer 
outro ambiente). A tabela que se segue resume a natureza das restrições: 
 

Natureza das restrições Notação 
FIDELIDADE → FIDELIDADE 

 
MARCAÇÃO a. Sensíveis-ao-Contexto → M-SC 
 b. Contexto-Livre            → M-CL 

 
Na tabela que se segue você deverá indicar a natureza de cada uma das restrições 
como: FIDELIDADE, M-SC ou M-CL. 
 
1 NO-CODA: Codas são proibidas M-CL 
2 ONSET: Toda sílaba deve ter Onset  
3 DEP I/O: Todos os segmentos/traços da entrada têm correspondente idêntico 

na saída: DepNúcleo, DepOnset.  
 

4 CODA-CONDITION: a Coda pode ter somente: [- vocálico, +soante] ou [-soante, 
+contínuo, +coronal] 

 

5 NOCOMPLEX: Somente um C ou um V pode ser associado às posições da sílaba.  
6 MAX I/O: Todos os segmentos/traços da saída têm correspondente idêntico na 

entrada  
 

7 *VOICED-CODA: Consoantes obstruintes não devem ser vozeadas em posição de 
coda. 

 

8 IDENT-IO(voice): A propriedade de vozeamento do segmento na entrada deve 
ser preservada na saída correspondente. 

 

9 IDENT-IO(nasal) Os segmentos da entrada e da saída têm valores idênticos para 
[nasal] 

 

10 *VORALN Antes de uma consoante nasal tautossilábica as vogais não devem ser 
orais 

 

11 *VNASAL  Vogais não devem ser nasais  
12 *ti Seqüências de oclusivas alveolares seguidas de [i] não são permitidas: *ti, 

*di 
 

 
 

  



 

 

 

 

Exercício 2 
 

Violação de Restrições: Este exercício tem por objetivo explorar a leitura de 
tableaus e de avaliar os procedimentos para a seleção da forma ótima.  
 
 

Questão 1 
 

Considere o seguinte tableau demonstrativo: 
 
 Tableau demonstrativo 

Entrada RESTRIÇÃO 1 RESTRIÇÃO 2 RESTRIÇÃO 3 
     Saída1  *!  
 Saída2   * 
     Saída3 **!   

 
Um tableau tem entradas (inputs) e saídas (outputs). A forma de entrada é listada no 
topo da coluna mais à esquerda. As formas de saída são listadas nas demais linhas 
da coluna mais à esquerda. Saídas (outputs) se referem à formas fonéticas e entradas 
(inputs) se referem à representações fonológicas. As restrições são listadas na linha 
superior do tableau. A ordem em que as restrições aparecem procede do 
ranqueamento definido pela análise. Identifique a entrada, as formas de saídas e as 
restrições no tableau demonstrativo.  

Quando uma restrição é violada a violação é indicada por um asterisco (*). Veja 
que uma restrição pode ser duplamente violada (como é o caso da RESTRIÇÃO1 na 
Saída3: **!). Os dois asteriscos indicam a dupla violação. Se duas restrições que se 
encontram em sequência (uma após a outra) - digamos R1 e R2 - são violadas, então 
a restrição com ranqueamento maior (à esquerda) recebe uma exclamação (!). A 
exclamação indica que a violação é fatal.  

Considere as restrições R1 e R2 no tableau demonstrativo. A RESTRIÇÃO1 é 
duplamente violada (Saída3). A RESTRIÇÃO2 também é violada (Saída1). Isto quer dizer 
que há violação de duas restrições em sequência: R1 e R2. Ou seja, ambas as 
restrições R1 e R2 são violadas. Sendo assim, a restrição com escalonamento mais 
alto recebe a violação fatal indicada por !. No caso de R1 e R2 temos que R1 será 
indicada como tendo violação fatal porque R1 tem ranqueamento mais alto do que 
R2. 

Note também que ambas as RESTRIÇÕES 2 e 3 são violadas. Estas restrições – 
R2 e R3 – se encontram  em sequência. Sendo assim, a RESTRIÇÃO2 – que tem 
ranqueamento mais alto do que a RESTRIÇÃO3 – recebe o sinal de exclamação 
(indicando a violação fatal). 

As células que estão à direita de uma violação fatal – representada por ! - são 
sombreadas. São sombreadas também as células referentes ao último candidato 
ainda em avaliação. Veja que a célula correspondente a RESTRIÇÃO3 na Saída2 é 
sombreada mesmo não sendo precedida por uma violação fatal. Esta célula 
corresponde ao único candidato em avaliação: Saída2. Independente de haver ou não 



 

 

 

 

violação de restrições a Saída2  é o candidato ótimo ou forma ótima. A violação de 
restrições em áreas sombreadas não é relevante.  

Uma das formas de saída é escolhida como a forma ótima. A forma ótima é 
aquela que não viola nenhuma restrição ou que tenha o comportamento mais 
harmônico (no sentido de violar restrições mais baixas em comparação com as 

demais formas de saída). A seleção da forma ótima é indicada por () ou por (    ) ou 
por (). Para cada um dos tableaus apresentados a seguir você deverá indicar a forma 
ótima colocando o sinal (). Você deverá também sombrear as células 
adequadamente. 
 

Tableau 1 
 RESTRIÇÃO 1  RESTRICÃO 2 
     Saída 1  * 
     Saída 2 *!  

 
Tableau 2 

 RESTRIÇÃO 1  RESTRICÃO 2 
      Saída 1 *!  
      Saída 2  ** 

 
 

Tableau 3 
 RESTRIÇÃO 1  RESTRICÃO 2 
      Saída 1 * * 
      Saída 2 **!  

 
Tableau 4 

 RESTRIÇÃO 1  RESTRICÃO 2 RESTRIÇÃO 3 
     Saída 1 *!   
     Saída 2  * * 

 
Tableau 5 

 RESTRIÇÃO 1  RESTRICÃO 2 RESTRIÇÃO 3 
     Saída 1    
     Saída 2  *! * 

 
Tableau 6 

 RESTRIÇÃO 1  RESTRICÃO 2 RESTRIÇÃO 3 
     Saída 1 *!   
     Saída 2  * * 

 
Tableau 7 

 RESTRIÇÃO 1  RESTRICÃO 2 RESTRIÇÃO 3 
     Saída 1   ** 
     Saída 2  *! * 
     Saída 3 *!   



 

 

 

 

 
Tableau 8 

 RESTRIÇÃO 1  RESTRICÃO 2 RESTRIÇÃO 3 
     Saída 1  * * 
     Saída 2  **!  
     Saída 3 *!   

 
Tableau 9 

 RESTRIÇÃO 1  RESTRICÃO 2 RESTRIÇÃO 3 
     Saída 1  **!  
     Saída 2  * * 
     Saída 3 *!   

     Saída 4 *! * * 
 

Tableau 10 
 RESTRIÇÃO 1  RESTRICÃO 2 RESTRIÇÃO 3 
     Saída 1 *! ** * 
     Saída 2  *!  
     Saída 3 *! *  
     Saída 4   * 

 
 
 

  



 

 

 

 

Exercício 3 
 

Ranqueamento de Restrições: Este exercício tem por objetivo explorar aspectos 
do ranqueamento de restrições ao investigar casos de epêntese no português 
brasileiro.  
 
 

Questão 1 
 

Um fenômeno bastante conhecido no português brasileiro é a epêntese de uma vogal 
– tipicamente [i] – em final de palavras que terminam em consoantes diferentes de 
/S, N, R, l/. Alguns casos são exemplificados abaixo: 
 

(1) a. VARIG   

b. CUT   

c. PUC   

d. POP   

 

Em todos os casos de (1) ocorre a epêntese da vogal [] ao final da palavra que 

termina numa consoante diferente de /S, N, R, l/. Contudo, ao contrário de se inserir 

uma vogal final [], outras alternativas poderiam ter sido buscadas. Por exemplo, seria 

possível cancelar a consoante final e termos então a forma  para 'Varig'. Ou 

poderíamos imaginar que a restrição de se ter somente certas consoantes em coda 

fossem violadas e neste caso poderíamos ter uma forma como . A 

alternativa  é portanto uma dentre muitas estratégias para se lidar com 

consoantes finais em português. O fato que o português brasileiro seleciona a forma 

 como forma ótima é expresso pelo ranqueamento das restrições: 

NOCODA, CODA-CONDITION, MAX, DEPNúcleo. 
 

(1) NO-CODA: Codas são proibidas 
 
(2) CODA-CONDITION: a Coda pode ter somente: [- vocálico, +soante] ou [-

soante, +contínuo, +coronal] 
 

(3)  MAX I/O: Todos os segmentos/traços da saída têm correspondente 
idêntico na entrada (output). 

 
(4) DEP I/O: Todos os segmentos/traços da entrada têm correspondente 

idêntico na saída: DepNúcleo, DepOnset. 
 
Nos tableaus que se seguem o símbolo () indica a inserção de um segmento na 
forma de saída. No caso do português brasileiro a vogal a ser inserida – ou vogal 

epentética - é []. Sendo assim,  corresponde a []. Os parênteses 



 

 

 

 

– por exemplo (g) – indicam a supressão de um segmento na forma de saída. Sendo 

assim, () corresponde a []. Você deverá considerar os ranqueamentos 

possíveis. Indique com um asterisco os casos em que uma restrição é violada. O ponto 
de exclamação deve indicar que a violação foi fatal. Não se esqueça de sombrear as 
células apropriadas. Indique a forma ótima em cada tableau. 
 
 Tableau 1 

     // NOCODA CODA-COND DEPNúcleo MAX I/O 

         

         

    ()     

  
 Tableau 2 

     // MAX I/O CODA-COND DEPNúcleo NOCODA 

         

         

    ()     

 
Tableau 3 

     // MAX I/O DEPNúcleo CODA-COND NOCODA 

         

          

     ()     

 
 

Questão 2 
 

Indique a pronúncia da forma de Saída que você selecionou para cada um dos 
tableaus. 
 

Tableau Forma de Saída selecionada 
Tableau 1  

Tableau 2  

Tableau 3  

 
 
  



 

 

 

 

Questão 3 
 

Indique o ranqueamento das RESTRIÇÕES em cada um dos tableaus. O símbolo >> 

expressa a ordem do ranqueamento. Siga o exemplo. 
 

Tableau Ranqueamento 
Tableau 1 NOCODA >> CODA-COND >> DEPNúcleo >> MAX I/O 

Tableau 2  

Tableau 3  

 
 
 
 

Questão 4 
 

Considere o ranqueamento para o Tableau 2, que é o tableau que ilustra a forma do 

português brasileiro: []. Tente alterar a posição de ranqueamento das 

RESTRIÇÕES em possibilidades diversas. Responda: Pode-se obter a mesma forma  
ótima de Saída com ranqueamentos diferentes? 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

Exercício 4 
 

Encontros Consonantais Tautossilábicos (Desvio Fonológico): Este 
exercício tem por objetivo explorar a silabificação no português brasileiro 
investigando a hierarquização apropriada nesta língua.  
 
 

Questão 1 
 

Considere os dados que se seguem: 
 

  Sem desvio fonológico  Desvio Fonológico 1  Desvio Fonológico 2 

1. prato       

2. braço       

3. graxa       

4. trato       

5. praça       

 
Considere os dados fonéticos da coluna 'Sem desvios fonológicos'. Compare estes 
dados com aqueles apresentados nas colunas 'Desvio Fonológico 1' e 'Desvio 
Fonológico 2'. Explique com suas palavras qual é o fenômeno relacionado ao 'Desvio 
Fonológico 1' e ao 'Desvio Fonológico 2'. 
 
 
'Desvio Fonológico 1':  

 

'Desvio Fonológico 2': 

 
 

Questão 2 
 

Nesta 'Questão' serão utilizadas as seguintes RESTRIÇÕES: 
 
(1) NOCOMPLEX: Somente um C ou um V pode ser associado às posições da 

sílaba. 
 
(2) DEP I/O: Todos os segmentos/traços da entrada têm correspondente 

idêntico na saída: DepNúcleo, DepOnset. 
(3)  MAX I/O: Todos os segmentos/traços da saída têm correspondente 

idêntico na entrada. 
 
Para cada tableau apresentado a seguir você deverá indicar a violação da restrição por 
um asterisco e se a violação for fatal este fato deverá ser indicado pelo sinal de 



 

 

 

 

exclamação. Você deverá ainda sombrear as células apropriadas. Finalmente você 
deverá indicar a forma ótima de Saída que foi selecionada. 
 
 Tableau 1 

     // DEP I/O MAX I/O NOCOMPLEX 

    

    

    

  
 Tableau 2 

     // MAX I/O DEP I/O NOCOMPLEX 

    

    

    

  
 Tableau 3 

     // NOCOMPLEX MAX I/O DEP I/O 

    

    

    

  
 Tableau 4 

     // MAX I/O NOCOMPLEX DEP I/O 

    

    

    

  
 Tableau 5 

     // DEP I/O NOCOMPLEX MAX I/O 

    

    

    

 
 Tableau 6 

     // NOCOMPLEX DEP I/O MAX I/O 

    

    

    

 
 
 



 

 

 

 

Questão 3 
 

Complete a tabela que se segue. Para cada tableau você deverá indicar a forma ótima 
selecionada e a ordem do ranqueamento. Siga o exemplo. 
 
 
 

Tableau Forma ótima Ranqueamento 
Tableau 1  DEP I/O >> MAX I/O >>  NOCOMPLEX 

Tableau 2   

Tableau 3   

Tableau 4   

Tableau 5   

Tableau 6   

 
 

Questão 4 
 

Considere o ranqueamento das RESTRIÇÕES na 'Questão 2' e responda as seguintes 
perguntas: 
 

a. O ranqueamento de DEP I/O e MAX I/O  é relevante para a seleção das formas de 
saídas nos Tableaus 1 e 2? 

 
 
 
 
 

b. Que restrição tem o ranqueamento mais baixo nos Tableaus 1 e 2 ? A que fato 
você pode atribuir o ranqueamento baixo desta restrição? 

 
 
 
 
 

c. O ranqueamento de NOCOMPLEX e MAX I/O é relevante para a seleção das formas 
de saídas nos tableaus 3 e 4? 

 
 
 
 

d. Que restrição tem o ranqueamento mais baixo nos Tableaus 3 e 4 ? A que fato 
você pode atribuir o baixo ranqueamento desta restrição? 

 
 



 

 

 

 

 
 
 

e. O ranqueamento de DEP I/O e NOCOMPLEX é relevante para a seleção das formas 
de saídas nos Tableaus 5 e 6? 

 
 
 
 
 

f. Que restrição tem o ranquemento mais baixo nos Tableaus 5 e 6 ? A que fato 
você pode atribuir  o baixo ranqueamento desta restrição? 

 
 
 
 
 

Questão 5 
 

Vimos na 'Questão 2' que em alguns casos o ranqueamento de certas restrições não 
é relevante para a seleção da forma de saída. Ou seja, um ranqueamento A>>B ou B>>A 
é apropriado. Quando o ranqueamento de restrições não é relevante para a seleção da 
forma de saída tais restrições são separadas por uma linha pontilhada. A linha 
pontilhada indica que a ordem de ranqueamento das restrições em questão não é 
relevante. Sendo assim, podemos agrupar os Tableaus 1 e 2 num único tableau. Isto é 
ilustrado abaixo. 
 
 Tableau 1 e 2: DEP I/O, MAX I/O >> NOCOMPLEX 

     // DEP I/O MAX I/O NOCOMPLEX 

   * 

    *!   

     *!  

  
que é equivalente a:  
 
 Tableau 1 e 2: MAX I/O, DEP I/O >> NOCOMPLEX 

     // MAX I/O DEP I/O NOCOMPLEX 

   * 

      *!  

     *!   

  
As restrições cujo ranqueamento não é relevante são separadas somente por uma 
vírgula ao listarmos o ranqueamento. O grupo de restrições separadas por uma vírgula 
é ranqueado em relação as demais restrições: MAX I/O, DEP I/O >> NOCOMPLEX é 
equivalente a DEP I/O, MAX I/O >> NOCOMPLEX. 



 

 

 

 

 
Complete os tabelaus que se seguem agrupando os (Tableaus 3 e 4) e (Tableaus 5 e 
6) num único tableau. Você deverá: 
 

a. Separar o tableau em três colunas utilizando uma linha plena ou uma 
linha pontilhada quando apropriado. 

b. Listar cada uma das restrições ranqueadas na primeira  linha 
selecinando entre:  NOCOMPLEX, DEP I/O, MAX I/O (Veja 'Questão 2' deste 
Exercício). 

c. Indicar a violação das restrições por um asterisco (*) e indicar com 
um ponto de exclamação (!) quando a violação for fatal. 

d. Sombrear as células apropriadas. 
e. Indicar o ranqueamento após o nome do Tableau. 

 
 Tableau 3 e 4 

     //  

      

  

      

  
 Tableau 5 e 6 

     //  

      

      

  

  
Questão 6 

 
Considere adicionalmente a restrição:  
 

ONSET: Toda sílaba deve ter onset (ou seja, as sílabas se iniciam por uma consoante). 
 
Avalie o ranqueamento desta restrição em cada um dos tableaus que se seguem. Você 
deverá indicar o ranqueamento apropriado para cada uma das formas ótimas 
selecionadas. O ranqueamento deverá ser indicado após o nome do Tableau. Todas 
as linhas internas são pontilhadas e você deverá converter em linha plena aquelas que 
forem necessárias. Indique ainda as violações das restrições por (*) e se a violação for 
fatal indique por ( ). Você deverá sombrear as células pertinentes. Siga o exemplo. 
 
  
  



 

 

 

 

Tableau 7: MAX I/O, DEP I/O, ONSET >> NOCOMPLEX 

     // MAX I/O DEP I/O ONSET NOCOMPLEX 

    * 

      *!   

     *!    

       *!  

  
 Tableau 8:  

     //     

          

       

          

          

 
 
 
 Tableau 9:  

     //     

          

          

      

          

 
 Tableau 10:  

     //     

         

         

         

      

  

  



 

 

 

 

Exercício 5 
 

O não-marcado emergente: Este exercício tem por objetivo explorar a noção do 
não-marcado emergente ao avaliar casos de reduplicação no português.  
 
 

Questão 1 
 

Considere os dados que se seguem: 
 

 Base Forma reduplicada 
1 pegar pega-pega 
2 pular pula-pula 
3 matar mata-mata 
4 mexer mexe-mexe 
5 virar vira-vira 

 
Os exemplos acima representam casos de reduplicação que ocorrem em português. 
Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para cada uma das afirmativas que se seguem. 
 

1 (     ) O substantivo reduplicado se relaciona a uma forma de base 
verbal 

2 (     ) O substantivo reduplicado pode se relacionar a qualquer 
categoria gramatical 

3 (     ) As formas reduplicadas sempre apresentam sílabas abertas 
do tipo (consoante+vogal) 

4 (     ) As formas reduplicadas são sempre dissílabas  
5 (     ) As formas reduplicadas são sempre paroxítonas 

 
 

Questão 2 
 

Embora na tabela da 'Questão 1' a forma de base das formas reduplicadas estejam 
associadas a uma forma verbal de infinitivo no restante deste 'Exercício' assumiremos 
que a forma base de formas reduplicadas é a terceira pessoa do singular de um radical 
verbal (que é tipicamente dissilábico). Esta proposta é sugerida por ARAÚJO (2002). 
Um fato interessante em formas reduplicadas é que tipicamente ocorrem padrões não-
marcados da língua. Considerando as respostas dadas para as afirmativas (3-5) da 
'Questão 1' expresse os padrões não-marcados que podem ser identificados em 
formas reduplicadas do português. 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Questão 3 
 

Observa-se que formas reduplicadas eliminam padrões segmentais e prosódicos que 
sejam marcados embora os padrões marcados sejam atestados em outras formas 
(não-reduplicadas) da língua.  Esta propriedade é definida como o Não-marcado 
emergente (Emergence of the unmarked). A interação entre FIDELIDADE, BOA-FORMAÇÃO E 

IDENTIDADE REDUPLICATIVA definem o Não-marcado emergente: IO-FIDELIDADE >> BOA-
FORMAÇÃO >> IDENTIDADE-Redupl. O tratamento de formas reduplicadas está relacionado a 
Teoria da Correspondência que trata das restrições de FIDELIDADE. 
 A tabela que se segue apresenta formas reduplicadas que apresentam padrões 
marcados em português. Para cada grupo de formas indique qual (quais) padrões 
marcados são violados. 

Para cada grupo de formas reduplicadas na tabela que se segue você deverá 
indicar um dos seguintes padrões marcados: palavras trissílabas, consoante 
posvocálica, encontro consonantal tautossilábico, vogal nasal. 
 

 Formas reduplicadas  Padrão marcado 
1 quebra-quebra; troca-troca; 

treme-treme;  
  

2 esconde-esconde; pinga-
pinga; canta-canta; empurra-
empurra; lambe-lambe 

  

3 marche-marche; pisca-
pisca; raspa-raspa 

  

4 esconde-esconde; agarra-
agarra; empurra-empurra 

  

 
 
  



 

 

 

 

Questão 4 
 

Note que a TO não exclui a possibilidade de formas marcadas ocorrerem. O Não-
marcado emergente indica uma tendência que expressa o padrão universal não-
marcado. Formas marcadas têm ocorrência periférica no léxico. Considere o grupo de 
formas reduplicadas que se seguem e indique porque tais formas não ocorrem. 

Para cada grupo de formas reduplicadas na tabela que se segue você deverá 
indicar um dos seguintes padrões marcados: vogal nasal final, consoante oclusiva 
posvocálica, consoante sibilante posvocálica, encontro consonantal tautossilábico. 
 

 Formas reduplicadas  Padrão marcado 
1 prega-prega, prova-prova, 

grava-grava 
 

  

 
2 gasta-gasta; marca-marca; 

testa-testa 
  

 

3 mantém-mantém, querem-
querem; abstem-abstem 

  
 

4 opta-opta; capta-capta; 
abstem-abstem 

  

 

 
 

  



 

 

 

 

Exercício 6 
 

Variação e Opacidade: Este exercício tem por objetivo explorar casos de 
assimilação envolvendo a palatalização de oclusivas alveolares e redução de 
encontro consonantal tautossilábico em português. Pretende-se discutir como a TO 
avalia a variação e a opacidade nas línguas naturais. 
 
 

Questão 1 
 

Considere os dados que se seguem: 
1 livro  ~  

2 outro  ~  

3 exemplo  ~  

4 refrigerante  ~  

 
O símbolo (~) indica que as formas apresentadas são concorrentes. Ou seja, qualquer uma das 
pronúncias pode ocorrer. Este fenômeno é observado no português brasileiro de um modo geral.  

 
Avalie os dados acima e indique que fenômeno ocorre (observe sobretudo os 
encontros consonantais): 
 

 

 

 

 
 

Questão 2 
 

A variação nos exemplos da 'Questão 1' é conhecida como variação livre no modelo 
Fonêmico. Os 'Exercícios' apresentados anteriormente neste livro avaliaram casos de 
alteração na estrutura sonora mas sem investigar se a alteração tinha um efeito 
categórico afetando todos os casos possíveis nos casos potenciais, ou se a variação 
apresenta variação (como a ilustrada acima). Os modelos Gerativo e Autossegmental 
assumem que em casos de variação livre a regra fonológica em questão tem 
aplicação opcional (pode ou não se aplicar). Escreva uma regra opcional no modelo 
Gerativo e no modelo Autossegmental que expresse o processo fonológico ilustrado 
nos dados da 'Questão 1'. 
 
Fonologia Gerativa 
 

  →  /   

       
      



 

 

 

 

 
  Escreva a regra em palavras: 

 

 
Fonologia Autossegmental 

 
 
 
 
→ 
 
 
 
 

 
 
 
 
   Escreva a regra em palavras: 

 

 
         

Questão 3 
 

Considere as seguintes restrições: 
 
(1) MAX I/O: Todos os segmentos/traços da saída têm correspondente 

idêntico na entrada. 
 
(2) NOCOMPLEX: Somente um C ou um V pode ser associado às posições da 

sílaba. 
 
Para cada tableau apresentado a seguir você deverá indicar a violação da restrição por 
um asterisco e se a violação for fatal tal fato deverá ser indicado pelo sinal de 
exclamação. Você deverá ainda sombrear as células apropriadas. Finalmente, você 
deverá indicar a forma ótima de Saída que foi selecionada. 
 
 Tableau 1 

     // MAX I/O NOCOMPLEX 

   

   

  
  
 
 

                   

       

 O      R      

  |\        | 
   |  \      N  

  |   \     |    

 x   x    x    

 |     |     |      

C1  C2 V    

                   

      

O       R      

 |         | 
 |           N  

 |         |    

 x   x   x    

 |          |      

C1       V 

 

      C2    



 

 

 

 

Tableau 2 
     // NOCOMPLEX MAX I/O 

   

   

  
 

Questão 4 
 

Casos de variação livre representam um problema para a TO. A TO assume que a 
Gramática faz o mapeamento entre as formas de entrada-saída e para cada entrada é 
selecionada uma única forma de saída: a forma ótima. Isto é definido pela Dominação 
estrita.  Se temos duas formas de saídas diferentes então a diferença entre tais 
formas deve ser relevante em termos do ranquemento das restrições. Isto que dizer 
que cada uma das formas de saída apresenta violações diferentes das restrições 
sendo que em cada um dos casos uma das formas será mais harmônica em relação 
ao ranqueamento. Esta é exatamente a situação refletida nos tableaus da 'Questão 3'. 
Kager (1999:406) sugere a proposta de ranqueamento-livre (free ranking). Esta 
proposta é apresentada abaixo em que as duas formas possíveis de saída são 
selecionadas independentemente num mesmo tableau. Tente identificar algum 
problema com esta proposta: 
 

     // MAX I/O NOCOMPLEX 

  * 

 *!  

 

     // NOCOMPLEX MAX I/O 

       *!  

  * 

  
Problema com a Variação livre: 
 
 

 

 

 

 
 

Questão 5 
 

Uma consequência interessante do cancelamento de consoantes em encontros 

consonantais é que temos sequências segmentais inesperadas do tipo ,  (que 

pelo processo de palatalização esperaríamos fossem manifestadas como, 

). Considere os exemplos que se seguem: 



 

 

 

 

 
1 tristeza  ~   

2 tribo  ~   

3 podre  ~   

4 Adriana  ~   

 

Note que nas formas da coluna mais a direita temos sequências segmentais ,  

que não se submetem ao processo de palatalização de oclusivas alveolares que 

converte ,  em, . As formas que apresentam sequências 

inesperadas ,  refletem um caso de opacidade. A opacidade também é um 

problema para a TO. A TO é uma teoria referente as formas de saídas e não prevê 
níveis intermediários das representações. Veja que nos modelos Gerativo e 
Autossegmental a opacidade é facilmente incorporada pois estes modelos assumem 
níveis intermediários de representação (estes níveis intermediários ocorrem no curso 
da derivação). A opacidade reflete a aplicação de uma regra a uma forma que não 
pode ser inferida a partir da representação fonética no final da derivação. Contudo, os 
casos de opacidade seriam evidência para se postular um nível intermediário de 
representação abstrata - que ocorre em algum nível intermediário da derivação – mas 
que não será nunca atestado foneticamente. A opacidade de uma regra é contrastada 
com a transparência de uma regra (ou seja, uma regra em que o contexto possa ser 
inferido na forma fonética).  

Considere a tabela que se segue. Você deverá preencher as tabelas indicando 
qual a forma que ocorre no processo derivacional quando a regra se aplica. O 
formalismo Gerativo das regras fonológicas foi simplificado nos exemplos que se 
seguem. No caso da regra não se aplicar indique este fato colocando um traço na 
frente do local esperado para a forma derivada. 
 

R1: CC → C:   Encontros consonantais se reduzem a uma consoante 
R2: → / __:  t é palatalizado quando seguido de i 

R3: →/ __##   u torna-se frouxo (lax) em final de palavra 

 
 Derivação 1     Derivação 2 

     
R1: CC → C  R2: → / __  
R2: → / __  R1: CC → C  
R3: →/ __##  R3: →/ __##  
Forma Fonética 
→ 

 Forma Fonética 
→ 

 

 
 

Questão 6 
 
Qual seria o ordenamento entre RF1 e RF2 na 'Questão 4' para termos a forma 

? 

 
 



 

 

 

 

Questão 7 
 

Na Derivação1 da 'Questão 5' temos a ordenação das regras como: R1-R2. A aplicação 
da R1 simplifica os encontros consonantais e alimenta (feeding) a aplicação da R2 
(sendo que a palatalização de oclusivas alveolares poderá se aplicar). Ou seja, ao se 
aplicar a regra que simplifica encontros consonantais criamos o ambiente propício 
para a regra de palatalização se aplicar.  A interação entre R1-R2 representa um caso 
de feeding. 

Na Derivação2 da 'Questão 5' temos a ordenação inversa: R2-R1. A interação 
entre R2-R1 representa um caso de counter-feeding. Numa situação de counter-
feeding o contexto estrutural de uma regra é potenticalmente satisfeito (veja que 

temos  seguido de  na forma fonética como consequência da regra de redução de 

encontros consonantais). Este contexto estrutural -  - poderia ser sujeito a aplicação 

de uma outra regra (por exemplo a palatalização de oclusivas alveolares). Mas o 
ordenamento é tal que a regra de palatalização de oclusivas já se aplicou e não pode 
se aplicar novamente. No caso de counter-feeding somente uma das duas regras se 
aplica (veja que a regra de redução de encontros consonantais não se aplica na 
Derivação 2 da 'Questão 5').  

Vimos que nos dados analisados neste 'Exercício' o ordenamento adequado é 
R2-R1 que representa um caso de counter-feeding. Os dois tipos de interação de 
regras que produzem a opacidade são counter-feeding e counter-bleeding. Como 
dissemos anteriormente a opacidade representa um problema para a Teoria da 
Otimalidade. O restante deste 'Exercício' reflete porque a opacidade representa um 
problema para a TO ao avaliar o caso de counter-feeding discutido no início desta 
'Questão'. Considere os tableaus que se seguem. Além das restrições MAX I/O e 
NOCOMPLEX temos a restrição: 
 
*ti  Sequências de oclusivas alveolares seguidas de i não são permitidas: *ti, *di 
 
Para cada um dos tableaus apresentados a seguir você deverá indicar a violação da 
restrição por um asterisco e se a violação for fatal este fato deverá ser indicado pelo 
sinal de exclamação. Você deverá ainda sombrear as células apropriadas. Finalmente, 
você deverá indicar a forma ótima de Saída que foi selecionada. 
 
 Tableau 1 

     // MAX I/O *ti NOCOMPLEX 

    

    

    

 
 Tableau 2 

     // MAX I/O NOCOMPLEX *ti 

    

    

    



 

 

 

 

 
 Tableau 3 

     // NOCOMPLEX *ti MAX I/O 

    

    

    

 
 Tableau 4 

     // NOCOMPLEX MAX I/O *ti 

    

    

    

 
 Tableau 5 

     // *ti  MAX I/O NOCOMPLEX 

    

    

    

 
 Tableau 6 

     // *ti NOCOMPLEX MAX I/O 

    

    

    

 
 

Questão 8 
 

Os tableaus da 'Questão 7' exploram as possibilidades lógicas para o ranqueamento 
das restrições MAX I/O, NOCOMPLEX e *ti. Avalie estes tableaus e indique (se houver) 

qual é o ranqueamento apropriado para a forma . 

 
 
 
 
 


