
 

Aula 
01A Fonologia - Definição 

Fonemas são os sons capazes de estabelecer distinção entre as palavras. 
Exemplos: casa/capa, muro/mudo, dia/tia. A troca de um único fonema determina 
o surgimento de outra palavra. O fonema se manifesta no som produzido e é 
registrado e representado graficamente por letras. O fonema /z/, por exemplo, 
pode ser representado por várias letras: z (fazenda), x (exagerado), s (mesa). 

Os fonemas da língua portuguesa classificam-se em vogais, semivogais e 
consoantes. 

Vogais: são fonemas pronunciados sem obstáculo à passagem de ar, 
chegando livremente ao exterior. Exemplos: pato, bota 

Semivogais: são os fonemas que se juntam a uma vogal, formando com esta 
uma só sílaba: Exemplos: couro, baile. Observe que só os fonemas /i/ e /u/ 
átonos funcionam como semivogais. 

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

DÍGRAFOS 

É a união de duas letras representando um só fonema. 

 Dígrafos que desempenham a função de consoantes: ch (chuva), lh 
(molho), nh(unha), rr(carro) e outros. 

 Dígrafos que desempenham a função de vogais nasais: am (campo), en 
(bento), om (tombo) e outros  

ENCONTROS VOCÁLICOS  

Há três tipos de encontros vocálicos: hiato, ditongo e tritongo. 

 Hiato: é junção de duas vogais pronunciadas separadamente formando 
sílabas distintas. Ex.: saída, coelho 

 Ditongo: é a junção de uma vogal + uma semivogal (ditongo 
decrescente), ou vice-versa (ditongo crescente), na mesma sílaba. Ex.: 
noite (ditongo decrescente), quase (ditongo crescente). 

 Tritongo: é a junção de semivogal + vogal + semivogal, formando uma 
só sílaba. Ex.: Paraguai, arguiu. 

ATENÇÃO: Não se esqueça que só as vogais /i/ e /u/ podem funcionar como 
semivogais. Em palavras como goiaba não trata-se de um tritongo e sim de um 
ditongo e um hiato. goi-a-ba 

ENCONTROS CONSONANTAIS  

Quando existe uma sequência de duas ou mais consoantes em uma mesma 
palavra, denominamos essa sequência de encontro consonantal. 

O encontro pode acorrer: 

 na mesma sílaba: cla-ri-da-de, fri-tu-ra, am-plo.  
 em sílabas diferentes: af-ta, com-pul-só-rio  

ATENÇÃO: Nos encontros consonantais somos capazes de perceber o som de 
todas as consoantes.  

 

01. Em qual das palavras abaixo há mais fonemas que letras? 
campo - menino - lua - sabonete - carro - fixo 

02. Quantos fonemas há na palavra representante? E em assanhado? 

03. Que palavra tem o mesmo número de fonemas de cheque? 
fixo - lixo - ilha - caixa - sapato 

04. Leia o texto abaixo e retire palavras que tenham: A) Dígrafos, B) Encontros 
Vocálicos, C) Encontros Consonantais. 

O mundo de Fabrício 
Era uma vez um menino chamado Fabrício, que morava numa velha fazenda.  
Ele vivia cercado de animais, plantas, flores, enfim de todas as coisas lindas 

que Deus criou. Hilário era o nome de um galo, rei do galinheiro, grande e 
esperto, que o acordava todas as manhãs.  

Fabrício cresceu ouvindo o canto dos pássaros, o cavalgar dos cavalos, a 
correnteza do rio e sua mãe lhe chamando:  

- Fabrício! Desça dessa árvore!  
Ele se divertia com a natureza ao seu redor, mas o que ele mais gostava de 

fazer era descer o rio em sua canoa. 
O mundo com suas guerras e violência parecia tão distante de tudo aquilo 

que ele vivenciava. Mas um dia tudo mudou... 


