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OS FONEMAS

Vogais: são fonemas pronunciados sem obstáculo à passagem de ar, chegando
livremente ao exterior. Ex.: pato, bota./a/ /e/ /i/ /o/ /u/ /é/ /ó/ /ã/ ...

Semivogais: são os fonemas /i/ e /u/ que se juntam a uma vogal, formando com
esta uma só sílaba. Ex.: couro, baile. saudade, papai, pouco

Consoantes: são fonemas produzidos mediante a resistência que os órgãos
bucais (língua, dentes, lábios) opõem à passagem de ar.

Ex.: /b/, /t/, /d/, /v/, /l/, /m/, etc.
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1. Marque a alternativa que esclarece quais são os aspectos

da Língua Portuguesa analisados na Fonologia:

a) A Fonologia trata do estudo das palavras formadas apenas

por vogais.

b) A Fonologia estuda as vogais e as consoantes das línguas

latinas.

c) A Fonologia é a parte da Gramática destinada ao estudo da

organização e classificação dos Fonemas.

d) Na Fonologia, estudamos apenas os fonemas (sons) e as

letras das línguas. É a Fonética que trata do estudo das sílabas

e acentuação das palavras.

c
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2. Marque a alternativa cuja palavra seja formada por 8
letras e 7 fonemas:

a) Sucedida
b) Caminhando
c) Grandes
d) Espelhos
e) Ressoou
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3. Em qual das palavras abaixo a letra x 
apresenta não um, mas dois fonemas?

a) exemplo 
b) complexo 
c) próximos
d) executivo 
e) luxo
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4. Qual palavra possui dois dígrafos?

a) fechar
b) sombra 
c) ninharia 
d) correndo 
e) pêssego



15

5) O embrulho do Getúlio 
Dilan Camargo 

Getúlio 
Olha o embrulho. 
Olha sem fazer barulho
Seu olhar 
Fagulha 
Olhando o embrulho. 
O que está escondido 
Dentro do embrulho? 
Será que borbulha? 
Será uma agulha? 
A mão de Getúlio 

Mergulha 
Seus dedos debulham 
Todo o embrulho. 
Cheio de orgulho 
Getúlio abre o 
embrulho: 
Só tinha bagulho! 
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A. Conte o número de letras e fonemas das palavras destacadas, e indique os 
dígrafos quando houver: 

B) Trocando apenas o fonema inicial das palavras abaixo, quais outras 2 você 
consegue formar? 

Sem: tem, vem, sim, ...
Será: terá, verá,...
Mãos: Mães, vãos, ...
Tinha: vinha, linha, ...
Dedos: medos, dados,...


