
Fonética e Fonologia 

 A Fonética estuda os sons da fala. 

 

 A Fonologia estuda a função desses sons dentro 
de uma determinada língua. 



FONEMAS E LETRAS 

Letra 
 
É o sinal gráfico da escrita. 
Ex.: 

janela- 6 letras 
missa – 5 letras 

 
Fonema 
É o som da fala. 
Ex.: 

janela –6 fonemas 
missa – 4fonemas 



Número de fonemas e número de letras 

Em uma palavra, nem sempre há o mesmo número 
de letras e fonemas. 
 
 táxi 
 
- quatro letras (t-á-x-i) 
- cinco fonemas (t-á-k-s-i) 
 
 hora  
 
- quatro letras (h-o-r-a) 
- três fonemas (o-r-a) 
 
 canta  
 
-cinco letras (c-a-n-t-a) 
-quatro fonemas (c-ã-t-a)  

 
     queijo 
     - seis letras (c-h-u-v-a) 
     - cinco fonemas  (keijo) 



Os fonemas 
Vogais : são fonemas pronunciados sem obstáculo à 

passagem de ar, chegando livremente ao exterior. 
Exemplos: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 

 As vezes, os fonemas semivocálicos são 
representados pelas letras “e” (com som de /i/) e “o” 
(com som de /u/). 



 

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. 

 



Som e fonema 

 Fonemas são os sons da fala que são capazes de 
estabelecer uma diferenciação de significado 
entre dois vocábulos.  

 

Um exemplo de fonema é o som /c/ e o som /p/ 
nas palavras CÃO e PÃO.  

 

Esses sons são fonemas porque diferenciam dois 
vocábulos de uma língua.  



Número de sílabas 
As palavras podem ser classificadas de acordo com o 

número de sílabas que apresentam.  
 
Monossílabas - palavras de uma sílaba . 
    Ex.: cão, mel, pó, mar 

 Dissílabas  - palavras de duas sílabas.  
    Ex.: grade, balde, café, quadro 

 Trissílabas - palavras de três sílabas. 
     x.:gravata, óculos, fósforo, teclado  

 Polissílabas. Palavras de quatro ou mais sílabas. 
Ex.: retângulo, carruagem, arvoredo 



Encontros vocálicos  

 É a sequência de sons vocálicos (vogal/semivogal) 
um imediatamente após o outro em uma palavra. 

 

Classificamos esses encontros em: 

ditongos  

tritongos 

hiatos  



Ditongos  

 É uma vogal e uma semivogal juntas na mesma 
sílaba. 

   O ditongo pode ser: 

 

CRESCENTE -  formado por semivogal + vogal. 

   Exemplo: 

   Quarto prêmio 

 
 

 
 



DECRESCENTE - formado por vogal + semivogal. 

    Exemplo: feixe – mão - frouxo 

ORAL - pronunciado totalmente pela boca. 

    Exemplo: feixe véu prêmio 

NASAL- pronunciado parte pelo nariz e parte pela 
boca. 

   Exemplo: anão , portão 

Obs.:Não aparece escrita a semivogal no ditongo 
em (ẽi) e am (ãu). 

     Exemplo: amém (amẽi) importam (importãu) 

 

 



Tritongos 
  É o encontro vocálico formado por semivogal + 

vogal + semivogal formando uma só sílaba. Existem 
dois tipos de tritongo:  

 

Tritongo oral - pronunciado totalmente pela boca. 

    Exemplo: Uruguai quaisquer 

 

 Tritongo nasal - pronunciado em parte pelo nariz. 

    Exemplo: saguão quão 



Hiatos  

  É o encontro de duas vogais pronunciadas 
em sílabas diferentes. 

 

    Exemplo: Juízo – ju – í – zo 

                 Cooperativa – co – o – pe – ra – ti – va 

                 Saída – sa - í – da 



Dígrafos  
        São duas letras que representam um só 

fonema. São dígrafos: 

   CH, NH, LH 

     Exemplo: palhaço, ninhada, chuvisco. 

     

   RR e SS 

     Sorriso, passeio, churrasco, assunto. 

     

   GU, QU, SC, SÇ, XC, XS 

     Guerreiro, quilograma, nascimento, cresça, exceção  




