Português

Fonética

Professor Carlos Zambeli

www.acasadoconcurseiro.com.br

Português

FONÉTICA

1. Fonema
Qualquer unidade sonora capaz de estabelecer distinção entre as palavras de uma língua.

2. Letra
Representação gráfica do fonema.

3. Comparações entre fonemas e letras
3.1. Uma palavra pode apresentar o mesmo número de fonemas e letras.
bar, sofá, banana.

3.2. O número de fonemas de uma palavra pode ser menor do que o número de
letras.
horário, arroz, assassino, aquecer.

3.3. O número de fonemas de uma palavra pode ser maior do que o número de
letras.
tóxico, fixo.

3.4. O mesmo fonema pode ser representado por mais de uma letra.
Z → azar, azul
S → caso, base
X → exame, êxodo
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3.5. A mesma letra pode representar mais de um fonema.
Fonema “zê” → exame, exato
Fonema “chê” → enxurrada, xis
Fonema “sê” → aproximar, máximo
Fonema de sons “ks” → sexo, fixo

4. Dígrafo
4.1. Dígrafos consonantais
Encontro de duas letras representando um só fonema.
CH → chapa
LH → colher
NH → bolinha
RR → marra
SS → assado
QU → queijo
GU → aguerrido
SC → acrescentar
SÇ → desça
XC → excelente

4.2. Dígrafos vocálicos
Ocorre quando as letras M e N não representam consoantes, mas tão somente indicam que a
vogal anterior é nasal.
AM – AN → amplitude, canto
EM – EN → sempre, mente
IM, IN → limpo, minto
OM – ON → sombra, conta
UM – UN → tumba, fundo
Obs: AM e EM – em final de palavras não são dígrafos
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Também
Estudem
Cantam

5. Encontros consonantais
Agrupamento de consoantes sem vogal intermediária
livro, problema, ritmo, absoluto, cooptar, advogado

6. Ditongo
É o encontro de duas vogais que pertencem à mesma sílaba e são pronunciadas numa só
emissão de voz.
O ditongo pode ser classificado em: Crescente e Decrescente, Oral e Nasal.
Ditongo Crescente: semivogal (SV) + vogal (V) na mesma sílaba.
Pás-coa 		

lin-gui-ça

goe-la 		

sé-rie

Ditongo Decrescente: vogal (V) + semivogal (SV) na mesma sílaba
Dei-xa 		

ou-ro		

cai-xa 		

céu

Ditongo Oral: é o encontro de duas vogais orais na mesma sílaba. Os sons das vogais orais são
pronunciadas exclusivamente pela boca.
Gló-ria		rai-va		pai		dói
Ditongo Nasal: as vogais nasais ao serem pronunciadas deixam os sons passarem também pelo
nariz.
Mãe 		 pão 		

câim-bra

cam-pe-ões

7. Hiato
As vogais se encontram em sílabas diferentes, embora estejam em sequência.
hiato (hi-a-to)					
país (pa-ís)
noel (no-el)

te liga nisso!
sai X saí

dia (di-a)
ideia (i-dei-a)
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8. Tritongo
Encontro de 3 vogais, mas o tritongo é formado por SEMIVOGAL + VOGAL + SEMIVOGAL!
No caso dos tritongos nasais, considera-se a existência de uma semivogal "i", nasalizada, em
sílabas como "guem" (/guein/) e "quem" (/quein/)
Uruguai

enxaguou 		

saguão

enxáguem

te liga nisso!
“Feio” e “veia”
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