
LÍNGUA PORTUGUESA
A língua portuguesa é uma língua românica 
flexiva ocidental originada no Reino de Galiza 
e no norte de Portugal. Com aproximadamente 
280 milhões de falantes, o português é a 5a lingua 
mais falada do mundo.
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FONOLOGIA

Fonologia é a parte da Gramática que se ocupa do 
fonema. A Nomenclatura Gramatical Brasileira, NGB, 
preferiu a denominação Fonética, adotando o pensamento 
mais tradicional. De igual forma, a Fonética ou Fonologia 
estuda o fonema, ou seja, o som.

FONEMA, LETRA E SÍLABA

Fonema é realidade acústica; é todo elemento sonoro 
capaz de estabelecer distinção de significado entre duas 
palavras de uma língua.

Funcionam como elementos distintivos ou diferenciadores 
das palavras, porque são capazes de diferenciar umas de 
outras, conforme se observa, por exemplo, nas sequências: 
gato, mato, pato; mala, mola, mula.

Letra é realidade visual; é a representação gráfica da 
realidade acústica, fonema.

É importante não confundir LETRA com FONEMA. 
FONEMA é som; LETRA é o sinal gráfico que 
representa convecionadamente o som. 

Sílaba é um fonema ou um conjunto de fonemas que se 
pronuncia num só esforço expiratório.

Observe:

CLASSIFICAÇÃO DOS FONEMAS

Fonemas vogais são os fonemas pronunciados 
livremente, ou seja, os órgãos bucais não se opõem à 
corrente expiratória.

Fonemas consoantes são ruídos provenientes da 
resistência que os órgãos bucais opõem à corrente 
expiratória.

Na língua portuguesa a vogal é o elemento básico, 
suficiente e indispensável para a formação da sílaba. As 
consoantes e as semivogais são dependentes: só podem 
formar sílabas com o concurso das vogais.

Fonemas semivogais são os fonemas /i/ e /u/ átonos 
que se unem a uma vogal. 

Observe o vocábulo ai. Como classificar os fonemas dessa 
palavrinha? Considerando que nunca há mais de uma 
vogal numa mesma sílaba, devemos proceder da seguinte 
forma: o a é pronunciado fortemente - é a vogal; o i soa 
um pouco mais fraco - é a semivogal.

NÃO ESQUEÇA!
*Toda sílaba tem uma vogal na Língua Portuguesa
*Nunca há mais de uma vogal numa mesma sílaba.

ENCONTROS VOCÁLICOS
DITONGO

Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semi vogal 
(ou vice-versa) numa mesma sílaba.

Na palavra leite, por exemplo, há duas sílabas: lei-te. Na 
primeira sílaba, o e é pronunciado fortemente e, portanto, 
é vogal. O i, por sua vez, pronunciado fracamente, é 
semivogal. A esse encontro de vogal + semivogal dá-se o 
nome de ditongo.

O ditongo pode ser:

*Crescente: semivogal + vogal
Ex: história→ vogal

↓
     semivogal

*Decrescente: vogal + semivogal
Ex: pai→ semivogal

↓
      vogal

*Oral: quando a vogal que o constitui é oral.
Ex: mau, quadro.

1a sílaba A uma letra e um fonema (A)
2a sílaba NE duas letras e dois fonemas (NE)
3a sílaba XO duas letras e três fonemas (KSO)


