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1. Sons do Português do 
Brasil

Classe majoritária: Consoante, Vogal, Semi-Vogal

1) Consoantes
Modo de Articulação

Ponto de Articulação

Estado de Glote

2) Vogais
Abertura da Boca

Posição da Língua

Arredondamento dos Lábios



2. Consoantes do PB

Bilabial Labio-
Dental

Dental Alveolar Pós-
Alveolar

Palatal Velar Uvular Faringal Glotal

Oclusivo p b   t d k g

Fricativo f v s z   x       
Africado t d

Nasal   
Tepe 
Retroflexo 
Lateral  



r

1) r

a. intervocálico:  arara => [aa]
b. Depois de consoante na posição inicial da 

sílaba:

brava => [b]
c. Início de palavra: rato => [hat]  [at]

d. rr vs. r: ca[]o vs. ca[h]o

e. israel => is[h]ael



r na posição final da sílaba

f. Posição final da sílaba (Tautossílaba)
carta => 

Dialeto Paulista: ca[]ta  ca[]ta
Dialeto Mineiro: ca[h]ta  ca[]ta
Dialeto Carioca: ca []ta  ca[]ta

carga =>
Dialeto Paulista: ca[]ga  ca[]ga

Dialeto Mineiro: ca[]ga  ca[]ga
Dialeto Carioca: ca []ga  ca[]ga

g.  ma[] azul vs. ma[h]



[s]

2. s, sc, c, x, ç, ss, xc, z
a. assa => a[s]a

b. mês => mê[s]

c. dez => de[s]

d. sapato => [s]apato

e. crescer => cre[s]er

f. expresso => e[s]pre[s]o

g. cedo => [s]edo

h. coração => cora[s]ão

i. exceto => e[s]eto



s na posição final da sílaba

 Quando o som s se encontra na posição final 
da sílaba, os sons apresentam []  [], 
dependendo do sonoridade (surdo/sonoro) do 
som seguinte. No dialeto carioca ou nos 
dialetos que apresentam chiados, alternam 
[]  [].

 pa[s]ta vs. me[z]mo

 pa[]ta vs. me[]mo

 ca[z]a[z] amarela[s] vs. ca[z]a[z] amarela[]
obs) Jui[] de fora, tri[]te



t, d

3. t, d realizam-se como [t, d] diante de 
vogal [i] ou []

[t]ia
[d]iabo



l, lh

a. [l]ata

b. p[l]ano

c. salto => Brasi[]  Brasi[]
d. palha => pa[]a  pa[]a
e. óleos => o[l]eos  o[l]os  o[]os



sh, ch, x, j, g

 chato => []ato

 shopping => []opping

 xadrez => []adrez

 jato => []ato

 general => []eneral

Letra x pode representar [s] ou []



3. Vogais do PB

 Vogais Orais: [, , , , , , ]

 Vogais Relaxadas: [, , ]

 Semivogais (Glides): [ ,  ]
 Vogais Nasais: [, ,  , ,  ]
 Semivogais Nasais: [ ,  ]



3. Vogais do PB

 A qualidade vocálica do PB é 
determinada pela posição, onde a vogal 
ocorre.

1) Sílaba Tônica e pretônica: [, , , , 
, , ] no dialeto mineiro. 5 vogais na 

posição pretônica no dialeto paulista e 
no dialeto do sul: [, , , , ] 



3. Vogais do PB

2) Sílaba pós-tônica: [, , ]

ex) barata, quente, pulo

3) Três tipos de vogal “a” no PB

a. [a]: ocorre na sílaba tônica e pretônica. ex) batata

b. []: ocorre na posição pós-tônica ex) chacara

c. [ ]: ocorre, quando vogal é nasal ou nasalizada. 

ex) banana, campo



Posição 

(pre)tônica

Posição 

postônica

vogal nasal Semi-vogal
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