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1) Na história da língua frísia (germânica, norte da Holanda), a consoante /r/ deixou de ser 

pronunciada em determinados contextos. A grafia atual do frísio, no entanto, mantém 

esse <r> grafado. Observe a primeira tabela abaixo e descreva em que contexto isso 

ocorreu, usando traços distintivos. [Valor 4,0] 

 

gers [ˈgɛːs] grama skerm [ˈskɛrm] tela 

harkje [ˈharkjə] escutar sterk [ˈstɛrk] forte 

hert [ˈhɛt] coração hoarn [ˈhoən] chifre 

kersen [ˈkɛsən] cerejas wjirm [ˈvjɪrm] verme 

fearn [ˈfɪən] quarto(1/4) skerp [ˈskɛrp] afiado 

burd [ˈbøt] barba turf [ˈtørf] trufa 

smoarch [ˈsmwarx] gordo hjerst [ˈjɛst] outono 

tsjerke [ˈtsjɛrkə] igreja term [ˈtɛrm] intestino 

wurden [ˈvødən] palavras tersk [ˈtɛsk] debulha 

 

Neste segundo conjunto de dados do frísio, observamos um processo fonológico que 

afetou uma vogal. Identifique que vogal é essa, e descreva em que contexto isso ocorre, 

usando traços distintivos.  

 

gast [ˈgɔst] convidado man [ˈmɔn] homem 

lang [ˈlaŋ] comprido Marten [ˈmatən] Marten 

kant [ˈkɔnt] lado pap [ˈpap] mingau 

damp [ˈdamp] úmido hawwe [ˈhavə] ter 

salve [ˈsɔlvə] pomada falsk [ˈfɔls(k)] falso 

farsk [ˈfask] fresco kat [ˈkɔt] gato 

famke [ˈfamkə] menina fanke [ˈfaŋkə] menina 

fal [ˈfɔl] queda kalk [ˈkɔlk] cal 

plak [ˈplak] lugar slach [ˈslax] golpe 

part [ˈpat] parte harsens [ˈhasə̃s] cérebro 

 

Como é a interação entre os dois processos que você descreveu? 



 

2) Quêchua (Peru, Equador, Bolívia, Chile, Argentina):  [Valor 4,0] 

 

a. Analise a distribuição dos fones [k], [q], [x], [χ], [ŋ] e [ɴ]. Observe que [q] 
não é o mesmo que [q] e [qʰ]. Desses três, considere somente o fone [q].  

b. Elabore regras fonológicas que dêem conta dos dados.  
 

 

qori ‘ouro’    tʃoχlu ‘espiga’    qomir ‘verde’ 

niŋri ‘orelha’    moqo ‘runt’    hoqara ‘surdo’ 

pʰuʎu ‘cobertor’   jujaŋ ‘lembra’    tuʎu ‘osso’ 

api ‘pegar’    suti ‘nome’    oɴqoj ‘fique doente!’ 

tʃilwi ‘pintinho’   tʃʰitʃiŋ ‘sussurra’   qetʃuŋ ‘discute’ 

pisqo ‘pássaro’  musoχ ‘novo’    tʃuŋka ‘dez’ 

tʃuʎu ‘gelo’    qʰeʎa ‘preguiçoso’   tʃeqaŋ ‘reto’ 

qaŋ ‘você’    noqa ‘eu’    tʃaxra ‘campo’ 

tʃeχniŋ ‘odeia’    soχta ‘seis’    aχna ‘assim’ 

ʎixʎa ‘xale’    qosa ‘marido’   qara ‘pele’ 

alqoχ ‘cachorro’  seɴqa ‘nariz’   karu ‘longe’ 

atoχ ‘raposa’    qaŋkuna ‘vocês’   pusaχ ‘oito’ 

tʃaki ‘seco’    wateχ ‘de novo’  waχtaj ‘bater’ 

haku ‘vamos’    waqaj ‘lágrimas’   kaŋka ‘assado’ 

tʰakaj ‘gota’    waleχ ‘bom’   waxtʃa ‘pobre’ 

 

3) O português europeu apresenta um processo fonológico não encontrado no português 

do Brasil, o qual afeta a vogal /e/. Observe os dados abaixo, verifique em que contexto 

ele se aplica e descreva-o usando traços distintivos. [Valor 2,0] 

 

abelha [ɐˈbɐʎɐ] lenha [ˈlɐ̃ɲɐ] 
meu [ˈmew] trecho [ˈtɾɐʃʊ] 
remo [ˈʀẽmʊ] relevo [ʀɨˈlevʊ] 
cepo [ˈsepʊ] seco [ˈsekʊ] 
mesa [ˈmezɐ] vermelho [vɨrˈmɐʎʊ] 
lei [ˈlɐj] medo [ˈmedʊ] 
cera [ˈseɾɐ] sebo [ˈsebʊ] 
preço [ˈpɾesʊ] vejo [ˈvɐʒʊ] 
menos [ˈmẽnʊʃ] meio [ˈmɐjʊ] 
selo [ˈselʊ] graveto [gɾaˈvetʊ] 

 

 


