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EXERCÍCIOS DE FONÉTICA ARTICULATÓRIA 

 
 

Questão 1 
Considerando a sua pronúncia, marque a(s) palavra(s) que tenham o som indicado na 
coluna da esquerda. Você deverá selecionar entre duas e quatro palavras em cada linha. 
Se necessário faça uso da tabela fonética. Siga o exemplo dado. 

 
 
Exemplo Consoante oclusiva lua sala greve falha lata 
1. Consoante africada cinema dica tarde chuva mamãe 
2. Consoante fricativa sala canjica dado sabão cará 
3. Consoante nasal pulga banho salsa nuca amor 
4. Vogal oral sim cem sabão assim bombom
5. Vogal nasal onda rua canto mulher surda 
6. Consoante oclusiva sela pelo multa grito lua 
7. Consoante líquida careca mato frio atlas vila 
8. Consoante sibilante pulo chuva suco ajuda zero 
9. Vogal média medo dia grave vela bola 
10. Vogal posterior pia luva marca pato belo 

 
 
 
Questão 2 
Relacione cada um dos segmentos vocálicos da tabela que se segue com as categorias 
articulatórias indicadas. Você deverá indicar quatro categorias para cada vogal, 
selecionando uma única opção em cada um dos quatro grupos listados. Siga o exemplo. 
 
Oral-nasal: 1. oral 2. nasal 
 
Anterioridade-posterioridade: 1. anterior 2. central 3. posterior 
 
Altura: 1. alta 2. média-alta 3. média-baixa 4. baixa 
 
Arredondadmento: 1. arredondada 2. não-arredondada 

 
 

1. a 2,  2,  4,  2 4. a
2.   5. e
3. i  

 

6. u  
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Questão 3 
Relacione cada um dos segmentos consonantais da tabela que se segue com as 
categorias articulatórias indicadas. Você deverá indicar três categorias para cada 
consoante, selecionando uma única opção em cada um dos quatro grupos listados. Siga o 
exemplo. 
 
Modo de articulação: 
1. oclusiva 2. africada 3. fricativa 4. nasal 5. tepe 6. vibrante 7. retroflexa 8. lateral 
 
Lugar de articulação: 
1. bilabial 2. labiodental 3. dental ou alveolar 4. alveopalatal 5. palatal 6. velar 7. glotal 
 
Vozeamento: 1. vozeada 2. desvozeada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Questão 4 
Considerando a sua pronúncia marque um “x” na(s) palavra(s) que contenha(m) pelo 
menos um exemplo do som indicado na coluna da esquerda. 

 
kosoat oraw casa mãe chuva anedota encontro 
kosoat nazaw lebre sono agenda senha colega 
voaw oraw amém janela galo atum sim 
voaw nazaw assunto geladeira apreço conto capim 
okluziv telhado gaveta cela geléia oscila 
afrikad meleca gosto diante timbre sorte 
frikativ gente cenário fraco medo vaso 
lateaw melhor azul lado volta planta 
bilabiaw certo baixa ampla arpão estante 
labudetaw afim espeto frevo aviso relógio 
awveolah moda certeza chifre canja feixe 
velah azeite acaso comida acudir sexo 

 
 

1. p 1,  1,  2 9. s
2. b  10. z
3. t  11. 
4. d  12. 
5. k  13. n  
6.   14.   
7. f  15.   
8. v  

 

16. t  
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Questão 5 
kosiderad su pronus mahk u is na palavr ki tey u 
so idikad na kolun da isked // si u ezepl dad 
 
okluziv lua              mala             cena            falha            lata 
afrikad cinema       sol                tarde           chuva           mamãe   
frikativ sala            canjica          dado           melão          cará            
nazaw pulga          doce             salsa           muda           sal 
voaw  oraw lã                cem              sabão         sim               bombom 
voaw  nazaw hora           rua                canto           mulher         surda 
 
 
 
Questão 6 
pree u kadr aba ezeplifikad kad so ko um palavr
 d puhtues // se ezepl dv istar i traskrisa fnti
k 
 
   i     u  
   e     i  
        e  
   a     a  
        o  
   o     u  
 
 
 
Questão 7 
lit nu kad aba usibls kosonatas ki vose idetifi
ko nes test 
 
okluziv  

 
tp  

afrikad  
 

nazaw  

frikativ  
 

lateraw  
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Questão 8 
Em cada grupo de palavras abaixo, circule aquelas que satisfaçam a condição pedida: 
 
a. Começa com som consonantal fricativo: 
 
sala  bolo  nariz  chave  hotel  cisma  giz 
 
b. Termina em som nasal: 
melão  manha sempre bombom ontem  nariz  nunca 
 
c. Possui som consonantal oclusivo: 
sala  tatu  cerca  cisma  pato  dedo  cola                   
 
d. Possui som lateral: 
sal  lata  alto  ardil  lesma  bola  sala              
 
e. Começa com som desvozeado: 
pato  batom  cola  cisma  giz  dedo  nariz  
 
f. Possui som desvozeado em final de sílaba: 
carta  cisma  rasga  casca  pasto  mesmo ostra 
 
 
 
Questão 9 
sihkul as palavs ki tea u so idikad na kolun da ske
d 
 
so ezepls 

1.  melancia enxuta agradece janela catavento chácara geléia 

2.  precisa peste meleca dele fome confete dedos 

3. d caravela peteca madre dias agradecimento ótimo medo 

4. s maçã vaso azul luz embora casa mês 

5. o morena bota batom honra bomba bombom coragem

6. h/X março holywood bonde hotel musa harpa arco 

7. l celular anzol cruel luta melodia gravidade teclado 

8. m mamãe mato samba som lento assim má 

9. k terço secreta magra argila acode muvuca chulé 

10. i circo amizade gincana covarde sim ajuda cinto 
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Questão 10 
kateoiz a kosoat selesionad as popiedads ahtikulat
s helevats a su klasifikasa. 
 
 
Consoantes   n f b  p s m t 
desvozeado           
oclusivo           
fricativo           
alveolar           
bilabial           
alveopalatal           
 
Vogais a i u  e u a  o e 
alta           
média-alta           
média-baixa           
anterior           
posterior           
arredondada           
 
 
 


