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Fonologia – Tem por objetivo estudar acerca dos fonemas ou sons da língua e as sílabas formadas por tais 
fonemas. Nesse ínterim, estão presentes aspectos relacionados à ortografia, à ortoepia (estudo da articulação 
e pronúncia dos vocábulos) e à prosódia (estudo da acentuação tônica dos vocábulos).  

Morfologia – Compreende o estudo das palavras e os elementos que as constituem. São atribuídos a esse 
conjunto de informações: a análise da estrutura, a formação e os mecanismos de flexão referentes às 
palavras. Assim sendo, fica a cargo da morfologia apontar acerca de todos os aspectos relativos aos 
substantivos, adjetivos, advérbios, pronomes, conjunções, enfim, todas as chamadas classes de palavras.  

Sintaxe – A sintaxe, por sua vez, tem como foco principal a análise estrutural dos termos que compõem as 
orações e os períodos, tendo em vista as relações que se estabelecem entre estes. Compreende, portanto, o 
estudo dos termos essenciais da oração (sujeito e predicado), termos integrantes desta (complementos 
verbais, complemento nominal e agente da passiva) e os termos acessórios (adjunto adnominal, adjunto 
adverbial, aposto e vocativo). 

Fonética  

Fonologia é a parte da gramática que estuda a palavra intrinsecamente, considerando-a sob o ponto de vista 
sonoro. “Fono” significa som e “logia”, estudo.  

Logo, fonologia é o estudo do som. É a partir da Fonologia que vou saber como pronunciar uma palavra, 
entender o que é uma vogal, o que é uma semivogal, o que é uma consoante, o que forma uma sílaba. 

O conhecimento das letras, dos fonemas, das vogais, das semivogais e das consoantes, é primordial para 
que se conheça bem a estrutura do ditongo, do tritongo, do hiato, e principalmente da acentuação gráfica. 

LETRAS E FONEMAS 

• Fonema é a menor unidade sonora capaz de estabelecer distinção entre duas palavras. Exemplo: O 
som do 1º “e” das palavras “sede” (lugar onde se fixa uma empresa) e “sede” (desejo de beber); o 
som da 1ª letra de cada uma das seguintes palavras: “bala”, “fada”, “mala” e “sala”. 

• Letra é a representação gráfica do fonema. Veja os exemplos de letras e fonemas: 

§ Caderno =   

§ Táxi =   

§ Tempo =   

§ Honra =   

Os fonemas da língua portuguesa são classificados em vogais, consoantes e semivogais. A vogal é a base 
da sílaba. Toda sílaba tem, sempre, uma e apenas uma vogal e não há sílaba com mais de uma vogal. As 
vogais são as já conhecidas a, e, i, o, u e as consoantes, com o Novo Acordo Ortográfico, passam a contar 
com as letras k, w e y: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z. As consoantes são fonemas que não 
podem ser pronunciados sozinhos, por isso, se apoiam sempre numa vogal para formarem, com esta, sílaba. 

Semivogais são as letras u e i, faladas ou escritas acompanhando a vogal da sílaba. Exemplo: O “i” das 
palavras “herói” (he-rói) e “Mário” (Má-rio), e o “u” das palavras “troféu” (tro-féu) e “quadro” (qua-dro). 
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Veja algumas situações em que o u e o i aparecem como semivogais: 

• A letra i é vogal em fita e grito, porque ela não acompanha outra vogal, ela vem só; 

• A letra i é semivogal em coisa e caixa, porque está acompanhando outra vogal; 

• Consoantes com som de i ou de u são semivogais como o m de nuvem (m com som de i); m de 
enxáguam (m com som de u); l de esmeril (l com som de u); l de útil (l com som de u). 

Vogais com o som de i ou de u são semivogais como o e de mãe (e com som de i); o de pão (o com som de 
u). 

Sempre que o m tiver som de u ou de i, o o tiver som de u e o l tiver som de u, pode-se chamar de semivogal, 
se acompanhar vogal na mesma sílaba.  

Logo, semivogal = som de i ou de u falado ou escrito, acompanhando vagal na mesma sílaba. 

Em Linguística, o fonema (fono = som, ema = menor unidade) “é a menor unidade sonora de uma língua que 
estabelece contraste de significado para diferenciar palavra”.  

O fonema pode ser representado: 

• por uma única letra (tia, dia); 

• por mais de uma letra (manga, carro). 

Há casos em que uma mesma letra pode representar fonemas diferentes. Ex.: na palavra novo o fonema o é 
fechado (ô), na palavra novos o fonema o é aberto (ó).  

Dentro desse conceito é que surgem os dígrafos. A palavra dígrafo é formada pelos elementos gregos di, 
"dois", e grafo, "escrever".  

“O dígrafo ocorre quando duas letras são usadas para representar um único fonema. Também se pode usar 
a palavra digrama (di, "dois"; grama, "letra") para designar essas ocorrências”. 

Podem-se dividir os dígrafos da língua portuguesa em dois grupos: os consonantais e os vocálicos. 

DÍGRAFOS CONSONANTAIS 

Duas letras com som de uma consoante: 

• lh, nh, ch, rr, ss (no interior da palavra).  

• Ex.: folha, ninho, bicho, serra, cassado.  

“É importante saber que essas ocorrências não são dígrafos consonantais porque são formados por 
consoantes e, sim, porque tem som de consoante: 

• qu (seguido de E e I) – quilombo, quente; 

• gu ( seguido de E e I) – guerreiro, mangue; 

• sc sç, xc – nascer, nasço, exceção. 
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Veja um abaixo todos os dígrafos consonantais e alguns exemplos: 

• ch - chuva, China 

• lh - alho, milho 

• xs - exsudar, exsuar 

• nh - sonho, venho  

• rr (usado unicamente entre vogais) - barro, birra, burro 

• ss (usado unicamente entre vogais) - assunto, as-sento, isso 

• sc - ascensão. Descendente 

• sç - nasço, cresça 

• xc - exceção, excesso 

• gu - guelra, águia 

• qu - questão, quilo 

• GU e QU 

É importante lembrar que gu e qu nem sempre representam dígrafos. Isso ocorre apenas quando, seguidos 
de e ou i, casos em que representam os fonemas /g/ e /k/: guerra, quilo. Nesses casos, a letra u não 
corresponde a nenhum fonema, ou seja, não é pronunciada. Em algumas palavras, no entanto, o u representa 
uma semivogal ou uma vogal (antes de 2012, no Brasil, representado pelo trema no u: ü): aguentar, linguiça, 
frequente, tranquilo, averigúe, argúi - o que significa que não ocorrem dígrafos nessas palavras.  

No atual Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, não mais existe o trema, mas a pronúncia continua. 
Também não há dígrafo quando são seguidos de a ou o: quando, aquoso, averiguo. 

DÍGRAFOS VOCÁLICOS 

Duas letras com som de uma vogal: 

• am/an –tampa, pranto, campo, sangue; 

• em/en –tempo, sempre, tenda, tento; 

• im/in – cacimba, limpo, faminto, tingir; 

• om/on –lombo, rombo, encontro, tonto; 

• um/um – dumbo, bumbo, tundra, sunga. 

Quando se tem tampa, membro, dumbo, encontro, faminto, esse am, em, um, on, in, representam, 
respectivamente, o A, E, U, O e o I com o acento til. Os m e n não são consoantes, são apenas um indicador 
de nasalização. Logo, na palavra pranto existe apenas 3 consoantes (p, r, t). Além disso, nas palavras 
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estavam e também, o am e o em são ditongo fonético nasal, porque o m de estavam é pronunciado como 
u e o m de também como i.  

DÍFONOS (di = dois + fono = som): uma letra que representa dois fonemas.  

Estes podem ser: táxi, tóxico 

Veja: 

• Casa – 4 letras e 4 fonemas; 

• Ninho – 5 letras e 4 fonemas (1 dígrafo consonantal); 

• Tampa – 5 letras e 4 fonemas (1 dígrafo vocálico); 

• Táxi – 4 letras e 5 fonemas (1 dífono). 

Encontros vocálicos 

Encontros vocálicos é o nome que se dá quando dois (ou mais) sons vocálicos (vogais e/ou semivogais) 
encontram-se adjacentes numa palavra. Classificam-se em ditongos, tritongos e hiatos. 

• Ditongo: é o encontro de uma vogal e uma semivogal pronunciadas numa só silaba.  

Ex.: Cai (a = vogal, i = semivogal), Mário (i = semivogal, o = vogal).  

Os ditongos podem ser divididos em 4 blocos distintos: 

• Crescente (SV + V – uma semivogal seguida por uma vogal).  

Ex.: quadro, trégua, miséria, gávea; 

• Decrescente (V + SV – uma vogal seguida por uma semivogal).  

Ex.: flauta, caixa, fortuito, sótão, pônei. 

Assim, se a vogal vier primeiro, o ditongo será decrescente, se a semivogal vier primeiro, será crescente.  

O ditongo pode ser: 

• Oral (o ar sai todo pela boca). Ex.: enfeite, chapéu; 

• Nasal (o ar sai parcialmente pelas fossas nasais). Ex.: comunhão, mãe, esperam, vem. 

Tritongo 

é quando se tem uma vogal entre duas semivogais pronunciadas numa só sílaba – (SV+V+SV). 

Ex.: Uruguai, averiguei, enxaguou etc.  

O tritongo pode ser: 

• Oral (o ar sai todo pela boca).  
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Ex.: Paraguai, averiguei, quais; 

• Nasal (o ar sai parcialmente pelo nariz).  

Ex.: saguão, enxáguam. 

• Nos tritongos nasais uam, uem não se registra graficamente a segunda semivogal.  

Ex.: mínguam (minguãu); enxáguem 

q OBS: O tritongo é formado por SEMIVOGAL + VOGAL + SEMIVOGAL.  

Em uma sílaba não pode haver mais de uma vogal, e não há sílabas constituídas apenas de consoantes na 
Língua Portuguesa. Como o tritongo é o encontro de três sons vocálicos na mesma sílaba, então naturalmente 
só há uma vogal que fica como base da sílaba, as outras duas serão semivogais. 

Hiato 

A palavra hiato tem origem no termo Latim “hiatus”, cujo significado é “abertura, fenda, lacuna”, abrangendo 
diferentes conceitos e aplicações. De acordo com a linguística, hiato é o encontro de dois sons vocálicos cujas 
vogais são separadas na divisão de sílabas. São necessários dois esforços de voz para pronunciá-las, ao 
contrário do ditongo em que há um único esforço de voz e as vogais permanecem na mesma sílaba. 

Exemplos: 

• memória: me-mó-ri-a 

• democracia: de-mo-cra-ci-a 

• viela: vi-e-la 

• saída: sa-í-da 

• poesia: po-e-si-a 

• Saara: Sa-a-ra 

• raiz: ra-iz 

• saúde: sa-ú-de 

• compreendo: com-pre-en-do 

Encontros consonantais 

Encontro consonantal é a reunião de duas ou mais consoantes na mesma palavra, sem vogal entre elas: 

Exemplos: pedra; plano; atleta; crise; porta; ritmo; lista; pneu; psicólogo 

OBS: Não confunda com dígrafo! Quando as duas consoantes formam um único som, ou quando uma das 
consoantes tem som vocálico, não se caracteriza um encontro consonantal. 

Exemplos: planta; passo 
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Os encontros consonantais  

Podem ser: 

• Perfeitos – Consoantes pertencentes a uma mesma sílaba.  

Ex.: blu-as, bri-as, pra-to. 

• Imperfeitos – Consoantes em sílabas diferentes.  

Ex.: af-ta, ab-so-lu-to, a-rit-mé-ti-ca, ad-vo-ga-do. 

• Mistos – agrupamentos consonantais que misturam os dois modos descritos. 

Ex.: fel-tro, dis-pli-cen-te, des-tro. 

A sílaba 

A palavra gnomo e feldspato está dividida em grupos de fonemas pronunciados separadamente: gno-mo, 
felds-pa-to. Cada um desses grupos pronunciados numa só emissão de voz recebe o nome de sílaba.  

Na língua portuguesa, o núcleo da sílaba é sempre uma vogal: não existe sílaba sem vogal e nunca há mais 
do que uma vogal em cada sílaba. Estas são as duas características de uma sílaba. Assim, para sabermos o 
número de sílabas de uma palavra, devemos perceber quantas vogais tem essa palavra.  

Atenção: as letras i e u (mais raramente com as letras e e o) podem representar semivogais. 

Ex.:  gnomo – palavra com 2 sílabas ( gno-mo, só possui 2 vogais); feldspato – palavra com 3 sílabas (felds-
pa-to, 3 vogais). 

Logo, sílaba é o conjunto de um ou mais fonemas pronunciados num só impulso da voz. A sílaba é formada 
necessariamente com uma vogal, a que se agregam, ou não, semivogais ou consoantes. Logo, para ser sílaba 
tem que ter vogal. 

A definição do que seja uma vogal ou uma não vogal tem duas perspectivas: uma puramente fonética, que 
leva em conta tão somente as qualidades acústico-articulatórias do som; e outra de caráter fonológico, que 
toma por base as propriedades funcionais do fonema. 

Pode-se dizer então que, foneticamente falando, i é uma vogal e s uma consoante. Já do ponto de vista 
fonológico, i é vogal em "fiz" e semivogal (portanto não vogal) em "pai", assim como s é consoante em "sol" 
e soante (portanto funciona como vogal) na interjeição "psst".  

NÚMERO DE SÍLABAS 

As sílabas, agrupadas, formam palavras. De acordo com o número de sílabas que os formam, os vocábulos 
podem ser:  

• monossílabas - formados por uma única sílaba: é, há, às, cá, mar, flor, quem, quão; 

• dissílabas - apresentam duas sílabas: a-í, a-li, de-ver, cle-ro, i-ra, sol-da, trans-por; 
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• trissílabas - apresentam três sílabas: ca-ma-da, O-da-ir, pers-pi-caz, tungs-tê-nio, felds-pa-to, ca-va-
lo; 

• polissílabas - apresentam quatro ou mais sílabas: bra-si-lei-ro, psi-co-lo-gi-a, a-ris-to-cra-cia, o-tor-
ri-no-la-rin-go-lo-gis-ta, pa-ra-le-le-pi-pe-do. 

Tonicidade 

Tonicidade é uma propriedade da sílaba tônica, isto é, da sílaba que é pronunciada mais forte em uma palavra. 
A sílaba tônica de uma palavra pode ou não ser marcada com acentos gráficos, de acordo com as regras de 
acentuação. 

Algumas sílabas, quanto a intensidade, podem ser pronunciadas de maneira mais forte ou de maneira mais 
fraca. Existem sílabas fortes, chamadas sílabas tônicas e sílabas mais fracas, chamadas sílabas átonas, 
pronunciadas com menor intensidade. 

SÍLABAS TÔNICAS 

A sílaba tônica é a mais forte da palavra, pronunciada com mais intensidade que as outras. A palavra tônica 
existe em uma das três últimas sílabas e classificam-se quanto a sua posição em: 

• Oxítona – a sílaba tônica é a última.  

Ex.: gua-ra-ná, você, tupi, manjar, urubu; 

• Paroxítona – a sílaba tônica é a penúltima.  

Ex.: tá-xi, júri, casa, mártir, tórax;  

• Proparoxítona – a sílaba tônica é a antepenúltima. 

Ex.: pró-po-lis, árvore, lâmpada, paralelepípedo 

SÍLABA SUBTÔNICA 

A sílaba subtônica são as sílabas tônicas da palavra primitiva, isto é, a palavra que deu origem a outra tinha 
uma sílaba tônica, mais forte, essa sílaba mais forte passará a ser subtônica na palavra derivada.  

Ex.: Se a sílaba tônica de café é fé, quando se forma cafezinho a palavra perde o acento, o fé que era a tônica 
de café passa a ser a subtônica de cafezinho, porque a tônica foi para o zi. Outro exemplo: taxímetro – a 
sílaba tônica é xí, e a subtônica, ta, porque era a tônica de táxi. 

SÍLABAS ÁTONAS 

As sílabas que não são tônicas nem subtônicas são chamam-se átonas, ou seja, são pronunciadas com 
menor intensidade.  

Podem ser pretônicas (se estiver antes da tônica)  ou postônicas (se estiver depois da tônica):  

• barata (átona pretônica, tônica, átona postônica) 

• máquina (tônica, átona postônica, átona postônica) 
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• cafezinho (átona pretônica, subtônica, tônica, átona postônica)  

MONOSSÍLABOS 

Os monossílabos podem ser tônicos ou átonos:  

• Tônicos: são autônomos, emitidos fortemente, como se fossem sílabas tônicas. 

Ex.: ré, teu, lá, etc. 

• Átonos: apoiam-se em outras palavras, pois  não são autônomos, são emitidos  fracamente, como se 
fossem sílabas átonas. São palavras sem sentido quando estão isoladas: artigos, pronomes oblíquos, 
preposições, junções de preposições e artigos, conjunções, pronome relativo que.  

Ex.: o, lhe, nem. 

É importante lembrar a real diferença entre acentuação tônica e acentuação gráfica. Acentuação tônica é a 
força com que se pronuncia uma determinada sílaba, sem necessariamente haver a presença do acento 
gráfico. A acentuação gráfica é exatamente a forma que se representa graficamente essa força, essa maior 
ênfase na pronúncia da sílaba. 

PROSÓDIA 

A Prosódia trata da correta posição da sílaba tônica da palavra. Deve-se pronunciar corretamente a sílaba 
tônica de uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona (deve-se pronunciar ibero e não íbero). 

Se essas palavras fossem proparoxítona todas elas teriam acento gráfico, porque, por regra, todas as 
proparoxítonas são acentuadas. Ao erro prosódico dá-se o nome de silabada.  

Pronúncia correta de algumas palavras: 

• oxítonas: cateter, ruim, ureter, Nobel, mister; 

• paroxítonas: avaro, austero, ciclope, filantropo, pudico, juniores, dúplex, látex, têxtil; 

• Proparoxítonas: aerólito, ínterim, aríete, bávaro, crisântemo, monólito. 

Há palavras que admitem dupla pronúncia, veja algumas: 

Ajax / Ájax, alópata / alopata, anídrido / anidrido, acróbata / acrobata, biópsia / biopsia, crisântemo / 
crisantemo, Dário / Dario, Gândavo/ Gandavo, hieróglifo/ hieroglifo, Madagáscar/ Madagascar, Oceânia / 
Oceania, ortoépia / ortoepia, oxímoro / oximoro, projétil / projetil, réptil / reptil, sóror / soror, xérox / xerox. 

SINAIS GRÁFICOS OU DIACRÍTICOS 

• Acento grave ( ` ) – utilizado para indicar a crase. Ex.: Cláudia foi à biblioteca. a (preposição) + a 
(artigo) = à;     

• Acento agudo ( ´ ) - colocado sobre as letras a, i, u e sobre o e do grupo em, indica que essas letras 
representam as vogais tónicas / tônicas da palavra: carcará, caí, armazém. Sobre as letras e e o, 
indica, além de tonicidade, timbre aberto: lépido, céu, léxico. 
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• Acento circunflexo ( ^ ) - colocado sobre as letras a, e e o, indica, além de tonicidade, timbre 
fechado: lâmpada, pêssego, supôs, Atlântico.    

• Til ( ~ ) – usado sobre as letras A e O, para indicar nasalização dessas vogais. Ex.: pão, põe, alemã, 
órgão, portão, expõe, corações, ímã.     

• Cedilha ( ç ) – usada sob a letra c, antes de a, o e u na representação do som /se/. Ex.: maçã, Açu.  

• Trema ( ¨ ) - é aplicado em palavras estrangeiras. Exemplos: Müller, mülleriano.  

• Apóstrofo ( ' ) – Indica a supressão de uma vogal. Pode existir em palavras compostas, expressões 
e poesias. Exemplos: caixa-d'água, pau-d'água, etc. Usado para indicar a supressão de um fonema 
(geralmente de uma vogal). Ex.: mãe-d’água. Pau-d’alho, pingo d’ouro etc. 

• Hífen ( - ) O hífen é um sinal de pontuação usado para ligar os elementos de palavras compostas 
(couve-flor; ex-presidente) e para unir pronomes átonos a verbos (ofereceram-me; vê-lo-ei). Serve 
igualmente para fazer a translineação de palavras, isto é, no fim de uma linha, separar uma palavra 
em duas partes (ca-/-sa; compa-/-nheiro). 

O hífen também é usado para separar sílabas de palavras (ca-si-nha, me-lan-có-li-co). 

Regras básicas de acentuação gráfica 

• PROPAROXÍTONAS 

Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas.  

Ex.: mágico, antípoda, cânfora, lâmpada, relâmpago, Atlântico, trôpego, Júpiter, lúcido, ótimo, víssemos, 
flácido. 

PAROXÍTONAS 

Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em: 

• ã (s), ão (s). Ex.: ímã, órfã, ímãs, órfãs, bênção, órgão, órfãos, sótãos; 

• ei (s), en. Ex.: pônei(s), hífen; 

• i (s). Ex.: júri, lápis, táxi, beribéri, lápis, grátis, júri; 

• om, ons. Ex.: iândom, íons, nêutron, prótons; 

• u(s), um, uns. Ex.: bônus, álbum (uns); 

• ditongo oral (crescente ou decrescente) seguido ou não de s. Ex.: série(s), água, árduo, pónei / pônei, 
cáries, mágoas, jóquei, jóqueis; 

• ps. Ex.: bíceps, bíceps, fórceps, Quéops; 

• consoantes da palavra RouXiNoL. Ex.: éter, látex, próton, cônsul, incrível, útil, ágil, fácil, amável, 
éden, hífen, pólen, éter, mártir, caráter, revólver, destróier, tórax, ónix / ônix, fénix / fênix. 
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• Não se acentuam palavras paroxítonas terminados com em, ens.  

Ex.: nuvem, jovem, homens, itens; 

• os prefixos paroxítonos terminados em i e r.  

Ex.: anti, semi, super, inter. Os prefixos são morfemas que participam da formação de outras palavras. 

OXÍTONAS 

• Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em a (s), e (s), o (s), mesmo quando seguidos de lo 
(s) e la (s). Exs. café(s), jiló(s); cantá-la(s), fazê-la(s). Os pronomes lo, la, não fazem parte da palavra, 
somente complementam, por isso não são contados para efeito de sílaba tônica; o que vale é a regra: 
acentuam-se oxítonas terminadas em a, e, o, as, es, os. 

• Acentuam-se as oxítonas terminadas por em, ens (com duas ou mais sílabas). 

Ex.: armazém, ninguém, parabéns, reféns. É importante observar a diferença de oxítonas e monossílabos. 
Essas regras valem apenas para oxítonas. 

• Não se acentuam as oxítonas terminadas em u (s) ou i (s), quando não formam hiato:  

Ex.: caju, bambu, tupi; reduzi-la, consegui-lo.  

Ex.: açaí (a-ça-í), atraí-lo (a-tra-í-lo). 

DITONGOS 

• Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo.  

Ex.: série, régua, tênue, pônei, jóquei, órgão, sótão; 

• Ditongos orais ei, oi, eu; 

• Acentuam-se apenas os ditongos de pronúncia aberta (éi, ói, éu), quando oxítonos ou monossílabos, 
seguidos ou não de s. 

Ex.1: réis, dói, céu (monossílabos);  

Ex.2: anéis, herói, fogaréu (oxítonos).  

Os ditongos fechados permanecem não acentuados. 

• Não se acentuam os ditongos abertos quando tônicos, formando vocábulos paroxítonos.  

Ex.: ideia, estreia, heroico, paranoico, etc. 

• HIATOS 

Não se acentuam mais: 

• O hiato oo(s) no final das palavras. Ex.: voo(s), perdoo, abençoo. Obs.: ál-co-ol e al-co-ó-li-co são 
proparoxítonas e o vocábulo oo não estão no final da palavra; 


