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1 – (VALOR DA QUESTÃO: 4,0 PONTOS) Os dados transcritos abaixo pertencem ao Polonês
(in Carr, Philip, Phonology, 1993). A partir deles pede-se:
a) aponte dois pares mínimos;
b) diga se que [r] e [r̥ ] estão em distribuição complementar? Justifique sua resposta;
c) forneça a transcrição fonológica (fonêmica) de todos os doze dados.

1. [ruf]
2. [vʲɐtr̥ ]
3. [bɐr]
4. [kur]
5. [kurɐ]
6. [pɐrtɐ]

Uma trincheira
Um vento
Um bar
Um galo
Uma galinha
Uma festa

7. [sʲɐrkɐ]
8. [sʲostrɐ]
9. [gurɐ]
10. [xur]
11. [kr̥ tan]
12. [kr̥ fʲi]

Enxofre
Uma irmã
Uma montanha
Um coro
Laringe
Ensanguentado

2 - (VALOR DA QUESTÃO: 3,5 PONTOS) Os dados transcritos abaixo pertencem ao Espanhol
(in Carr, Philip, Phonology, 1993). A partir deles diga:
a) por que[θ, f], [x,k], [i,e] são pares de sons suspeitos; (Para sua resposta você deve
considerar sobretudo as características articulatórias dos sons em questão.)
b) se [θ] e [s] são fonemas distintos. Justifique sua resposta com base nos dados
fornecidos;
c) por que [kata] e [papa] formam um par análogo. A partir desse par é possível
afirmar que algum dos sons presentes no par é fonema? Justifique.

1. [peθ]
2. [tia]
3. [kata]
4. [pata]
5. [toɾo]
6. [θima]
7. [fjesta]
8. [oxo]

Peixe
Tia
Paladar
Pata
Touro
Pico
Festa
olho

9. [beθ]
10. [dia]
11. [gata]
12. [papa]
13. [koɾo]
14. [sima]
15. [sjesta]
16. [oso]

Tempo
Dia
Gata
Papa
Coro
Precipício
Sesta
Urso

3 - (VALOR DA QUESTÃO: 2,5 PONTOS) O enunciado transcrito abaixo contém três casos de
assimilação de sonoridade e dois outros casos de ressilabificação. Aponte-os e explique a
razão de sua ocorrência.
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