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EXERCÍCIOS DE TRANSCRIÇÃO FONÉTICA E FONÊMICA - RESPOSTAS 

 
 
* As respostas para as transcrições fonéticas dos exercícios que se seguem são meramente demonstrativas 
e não esgotam todas as possibilidades. Fornecemos diferentes tipos de transcrições em alguns exercícios, 
baseadas na diversidade dialetal brasileira (a pronúncia de Belo Horizonte é destacada em azul). 
Lembramos que as transcrições fonéticas sofrem variações regionais e também pessoais, não podendo, 
então, ser estabelecida uma “transcrição padrão”. 
 
 
Questão 1 
De acordo com a sua pronúncia, transcreva foneticamente as palavras que se seguem: 
 
 
1. Elegante [eleati 

lat] 
 9. Exílio [ezi 

zi 
ezil] 

2. Carregamento [kaheamet 
kaxeamet 
kahamet] 

 10. Venenosa [venenz 
vnnz] 

3. Ajudante [audati 
audat] 

 11. Enxurrada [eiuhad 
euhad] 

4. Congelados [koelads 
kolads] 

 12. Existente [ezistent 
zistent 
ezitent] 

5. Amplitude [aplitud 
aplitud] 

 13. Mangueira [mae] 

6. Embrulhadinho [eibuadi 
eibuadi 
eibuladi] 

 14. Principal [pisipaw] 

7. Refrigerante [hefieat 
hfiat] 

 15. Exagerado [ezaead 
zaad] 

8. Casamento [kazamet]  16. Meiguice [meis 
mis] 
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Questão 2 
Transcreva foneticamente as palavras abaixo, de acordo com a sua pronúncia, e 
indicando a sílaba tônica. Note que o acento gráfico foi omitido. 
 
 
1. Assimetrico [asimtk]  7. Parafernalia [paafehna 

paafhna 
paafhnal] 

2. Simbolico [siblk]  8. Atum [atu] 
3. Buscape [buskap 

bukap] 
 9. Simbolismo [sibolism 

siblism 
sibolim] 

4. Cafeteria [kafete 
kaft] 

 10. Simetria [simet 
simt] 

5. Vocalica [vokalk 
vkalk] 

 11. Lapis [laps 
lap] 

6. Capim [kapi]  12. Amem [ame] 
 
 
 
Questão 3 
Faça a transcrição fonética das palavras abaixo de acordo com sua pronúncia. 
 
 
1. Papel [papw]  6. Geléia [el 

l] 
2. Armazém [ahmazei 

axmazei] 
 7. Amanheceu [amaese 

amaese] 
3. Caranguejo [kaae 

kaae] 
 8. Cabeleleiro [kabelele 

kablle 
kabelele] 

4. Soldado [sowdad 
swdad] 

 9. Colorama [koloam 
klam] 

5. Agiota [ait]  10. Joelheira [oee 
e 
le] 
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Questão 4 
Transcreva fonemicamente o texto que se segue, de acordo com a pronúncia de sua 
região. Cada palavra deverá ser transcrita separadamente. Você deverá deixar um espaço 
entre cada palavra. Caso haja modificação segmental devido ao contexto em que as 
palavras se encontram, você deverá ser consistente: ou indique SEMPRE as alterações 
ou NUNCA indique as alterações. A sua transcrição deverá refletir o seu idioleto. Para 
vírgulas use uma barra transversal (/), para ponto final use duas barras transversais (//) e 
para hífen use um traço (-). 
 

Um dos sólidos pilares da fonologia moderna diz respeito as 
unidades presentes nas representações fonológicas. Os modelos 
fonológicos assumem que somente propriedades contrastivas - 
fonemas - ocorrem nas representações fonológicas. Propriedades 
previsíveis – alofones - são inferíveis no mapeamento fonológico e 
ausentes das representações fonológicas. A noção de alofone segue 
critérios de distribuição e similaridade fonética. 

 
 

[u ds slds pilaz da fonolo mdhn dis hespet  
az unidadis pesetz nas hepezetasos fonlks // z   
models fonlkz asume ki smet popiedads          
kotastivs / fonems / khe nas hepezetasos fonlks
// popiedads pevizives / alofons / sau ifeivez n    
mapiametu fonlik  auzetz das hepezetasos fonlks
// a nosau d alofon s kitz d distibuisau    
similaidad fontk // ] 

 
 
 
Questão 5 
traskrev u test aba fntikamet d akohd ko su  
ponus 
 
“Uma página na internet que costuma ajudar os esquecidos da rede, inaugura nesta 
semana um novo serviço para quem não quer esquecer as datas de vencimento de 
contas a pagar e de investimentos novos.” 
 

[um pan na itehnt ki kustum auda uz eskesidz   
da hed / inauu nst seman u nov sehvis pa ke 
nau kh eskese az datz d vesimet d kotz a paa 
 d ivestimetz nvs // ] 
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Questão 6 
Indique a forma ortográfica de cada uma das palavras que se seguem. 
 
 
1. Seca [sk]  16. Assa (verbo) [as] 
2. Mito [mit]  17. Bola [bl] 
3. Teto [tet]  18. Cheiro [e] 
4. Sopa [sop]  19. Suja [su] 
5. Chá [a]  20. Tenta (verbo) [tet] 
6. Pose [poz]  21. Lã [la] 
7. Lá [la]  22. Mudo [mud] 
8. Zeca [zk]  23. Haja (verbo) [a] 
9. Uso [uz]  24. Jaca [ak] 
10. Reta [ht]  25. Boba [bob] 
11. Bucha [bu]  26. Minto [mit] 
12. Asa [az]  27. Já [a] 
13. Cata (verbo) [kat]  28. Anjo [a] 
14. Bomba [bob]  29. Bruxa [bu] 
15. Acha (verbo) [a]  30. Mês [mes] 
 
 
Questão 7 
Dê um exemplo em forma ortográfica e fonética de cada um dos sons consonantais do 
português listados abaixo: 
 
 
som ortografia  fonética  som ortografia  fonética 
[p] Pato  [pat]  [z] Asa  [aza] 
[b] Bola  [bl]  [] Chá  [a] 
[t] Tatu  [tatu]  [] Já  [a] 
[d] Dedo  [ded]  [h] Carro  [kah] 
[k] Carta  [kart]  [m] Mala  [mal] 
[] Gato  [at]  [n] Nariz  [naris] 
[t] Tia  [ti]  [] Sonho  [so] 
[d] Dia  [di]  [l] Lata  [lat] 
[f] Faca  [fak]  [] Arara  [aa] 
[v] Vaca  [vak]  [j] Olho  [oj] 
[s] Assa  [as]  [w] Sal  [saw] 
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Questão 8 
pree  u  kadr aba  ezeplifikad kad so ko um  
palavr d puhtues // se  ezepl dv    istar  i    
traskrisa fntik 
 
1. [t] [atin]  6. [i] [ipah] 
2. [m] [mul]  7. [e] [et] 
3. [] [apaeseh]  8. [] [kaz] 
4. [] [is]  9. [o] [so] 
5. [k] [kamiza]  10. [u] [nuk] 
 
 
Questão 9 
Faça a transcrição fonética e fonêmica para cada uma das palavras listadas. Tenha o 
seu idioleto como referência.  
 
 
 Ortografia  Fonética  Fonêmica 
1. Ajudante  [audat 

audat] 
 /audaNte/ 

2. Compressa  [kops]  /koNpsa/ 
3. Rebola  [hebl 

hbl 
xebl] 

 /Rebola/ 

4. Quadro  [qad]  /qado/ 
5. Engenharia  [eeai]  /eNeaia/ 
6. Impresso  [ips]  /iNpso/ 
7. Adiado  [adiad 

adiad] 
 /adiado/ 

8. Exemplar  [ezeplah 
zeplah] 

 /ezeNplaR/ 

9. Cruel  [kuw]  /kul/ 
10. Gesso  [es]  /eso/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Recursos didáticos > Exercícios 

 

© 2008 Projeto Sonoridade em Artes, Saúde e Tecnologia – UFMG 
www.cefala.org/fonologia 

 
Questão 10 
taskev  fontikamet as palavs ki si se. 
adt a ponus di se idilt. mahk u aset tonk. 
 
 ohtoafk fontk   ohtoafk fontk 
1. Congelado [koelad]  7. Argila [ahil] 
2. Insensatez [isesates]  8. Alguém [awe] 
3. Empresta [epst]  9. Gentilmente [etiwmet] 
4. Saudade [saudad]  10. Justiça [ustis] 
5. Importa [ipht]  11. Enguiçado [eisad] 
6. Lagartixa [laahti]  12. Gerente [eet] 
 
 
 
Questão 11 
Faça as transcrições fonética e fonêmica das palavras listadas na tabela abaixo. Tenha o 
seu idioleto como referência.  
 
 
 Ortografia  Fonética  Fonêmica 
1. Argumento  [ahumet]  /aRumeNto/ 
2. Guerreiro  [ehe]  /eReo/ 
3. Indiscreto  [idiskt]  /iNdiskto/ 
4. Confidencial  [kofidesiaw]  /koNfidesial/ 
5. Gincana  [ikan]  /iNkana/ 
6. Prejudicar  [peudikah]  /peudikaR/ 
7. Chapéu  [apw]  /apu/ 
8. Argila  [ahil]  /a Rila/ 
9. Reacordar  [heakohdah]  /ReakoR daR/ 
10. Chatice  [atis]  /atise/ 
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Questão 12 
Indique a forma ortográfica de cada um dos exemplos que se seguem (podem ocorrer 
seqüência de palavras). 
 
 Forma ortográfica Belo Horizonte (MG) Rio de Janeiro (RJ) Teófilo Otoni (MG) 
1. Paz [pas] [pa] [paz] 
2. Luz [lus] [lu] [luz] 
3. Mês passado [mespasad] [mepasad] [mespasad] 
4. Paz calorosa [paskalz] [pakalz] [paskalz] 
5. Luz tardia [lustadi] [lutadi] [lustadi] 
6. Mês bonito [mezbunit] [mebunit] [mezbunit] 
7. Paz dada [pazdad] [padad] [pazdad] 
8. Luz grotesca [luzotesk] [luotek] [luzotesk] 
9. Mês inteiro [mezite] [mezite] [mezite] 
10. Paz almeijada [pazawmead] [pazawmead] [pazawmead] 
11. Luz horrorosa [luzhz] [luzhz] [luzhz] 
12. Mês [mes] [me] [mes] 
13. Meses [mezs] [mez] [mezz] 
14. Luz  [lus] [lu] [lus] 
15. Luzes [luzs] [luz] [luzz] 
 
 
 
Questão 13 
Transcreva fonemicamente os dados abaixo preenchendo somente as posições das 
sibilantes. Indique a forma fonética de acordo com a sua variedade dialetal e a forma 
ortográfica correspondente. Siga o exemplo: 
 
 
 Ortografia  Fonêmica  Fonética 
1. Cesta  /sesta/  [sest] 
2. Lesma  /lezma/  [lezm] 
3. Cineasta  /sineasta/  [sineast] 
4. Cachaça  /kaasa/  [kaas] 
5. Jasmim  /azmiN/  [azmi] 
6. Chatice  /atise/  [atis] 
7. Gestos  /estos/  [sts] 
8. Ginástica  /inastika/  [inastik] 
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Questão 14 
sihkul us sez ehz di taskisa n test aba /  
kosidr a ponus d bl oizot 
 
u poblem ki e v i ituda a fal  ki  mut       
difisiw sabeh kom a peso fala // te et pu      
ezepl kifal kuziy i tem et ki fal kuziy. 
 
 
Questão 15 
Sublinhe os trechos em que a representação fonética está inadequada e faça as 
correções fonéticas necessárias na linha abaixo. Há 8 casos em que a transcrição não é 
adequada. A pronúncia adotada é a de Belo Horizonte. 

 
[tods uz isaz di u ol di vid iaw e toxn 
      z      d     h 
di um sen dizkit nu kont home i ulit   
       s   ø       e 
ikluid nu liv notz di mafed haw] 
       


