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VAMOS
CONVERSAR?
Apresentação
Este é um complemento da proposta pedagógica "Presente! - Português
como língua de acolhimento no Brasil", um compilado de aulas guias de
português para imigrantes.
Além de desenvolver as habilidades de leitura, escrita e compreensão
auditiva, os alunos, que são falantes de outras línguas, costumam ter
bastante interesse em aperfeiçoar a sua pronúncia, para se aproximar
dos falantes nativos de português.
Levando em conta essa demanda dos alunos, construímos esse material
com dicas e exercícios para praticar a pronúncia do português brasileiro.
Para facilitar a compreensão dos alunos, buscamos adaptar as
explicações fonéticas, portanto as indicações aqui utilizadas podem não
corresponder ao alfabeto fonético oficial.
Ao longo do material, você encontrará dicas, explicações e exercícios
para praticar.
Para dúvidas e sugestões, entre em contato com: spm.sul4@gmail.com
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PRONÚNCIA
Nesse capítulo você irá encontrar:
alfabeto brasileiro
sinais gráficos
consoantes com sons diferentes
o som das vogais

ALFABETO
BRASILEIRO

Eu sou o Saci, personagem do
folclore brasileiro.
Meu nome se soletra S-A-C-I

O alfabeto em português é formado por 26 letras,
que podem ser representadas na sua forma
minúscula ou maiúscula.

A a [á] B b [bê] C c [cê] D d [dê] E e [ê] F f [éfe] G g [gê] H h
[agá] I i [i] J j [jóta] K k [cá] L l [éle] M m [ême] N n [êne] O o
[ó] P p [pê] Q q [quê] R r [érre] S s [ésse] T t [tê] U u [u] V v [vê]
W w [dábliu] X x [xis] Y y [ípsilon] Z z [zê]

As letras do alfabeto combinadas umas com as

FIQUE
LIGADO!

outras formam sílabas que, juntas, formam
palavras. Todas as letras podem ser escritas no
início, no meio ou no fim das palavras.
Fonte: Dicio
As letras A E I O U são chamadas de vogais.
As outras letras são chamadas de consoantes.
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VOCÊ
SABIA?

As letras k, w, y foram oficializadas como letras do alfabeto
português e podem ser usadas em:

Nomes próprios estrangeiros de pessoas e seus derivados
Darwin e darwinismo
Nomes próprios estrangeiros de lugares e seus derivados

FONÉTICA DO
PORTUGUÊS

Kuwait e kuwaitiano
Siglas, símbolos, unidades de medida e unidades monetárias
km (quilômetro); kg (quilograma); W (Watt);

Abaixo podemos ver os pontos de articulação das produções dos

VAMOS
PRATICAR?

sons em português do Brasil. Fale as palavras abaixo e veja onde
os sons são produzidos.

Fonte: JP Felici
Elaborado por Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto
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SINAIS
GRÁFICOS
A acentuação gráfica é feita por sinais sobrepostos às vogais, indicando a pronúncia
correta das palavras.

Acento agudo ( ´ )

Acento circunflexo (^)

Pode ser usado sobre todas as

Pode ser usado somente sobre as

vogais, A, E, I, O, U. Indica que

vogais A, E, O. Indica que a vogal

a vogal deve ser pronunciada

deve ser pronunciada de forma

de forma aberta.

fechada ou nasalada.

(´) + A = máquina

(^) + A = lâmpada

(´) + E = café

(^) + E = pêssego

(´) + I = açaí

(^) + O = estômago

(´) + O = abóbora
(´) + U = música

Fique ligado!
Passado x Futuro
Am e ão são terminações verbais da 3ª pessoa
do plural, mas que indicam tempos verbais
diferentes:
forte

Passado: Eles chegaram ontem.
Futuro: Eles chegarão amanhã.
forte

Elaborado por Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto
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Til (~)
O acento til (~) pode ser usado somente sobre a vogal A e a vogal O, formando a
pronúncia com um som mais anasalado, ou seja, saindo não apenas pela boca, mas
também pelo nariz. A vogal que possui til pode também se juntar com outras vogais
formando combinações.

(~) + A = maçã, irmã, amanhã,

Fique ligado!

(~) + A + E = mãe, cães
(~) + A + I = cãibra
(~) + A + O = irmão, mão, bênçãos

O plural das combinações com til
(~) pode ser ãos, ães ou ões:

(~) + O + E = corações, calções, põe
Singular

mão x mãos
mãe x mães
cão x cães

Plural

Acento grave (`)
O acento grave, conhecido como crase, não altera a pronúncia da palavra. É usado
somente sobre a vogal A, indicando que há contração da preposição a com outra
palavra.
A (preposição) + A (artigo) = à
Irei à festa

Dica!!
Uma forma fácil de saber se deve ou não usar crase é trocar a palavra
feminina por uma masculina e verificar se haverá ou não a presença
da preposição a contraindo com o artigo definido a.
A (preposição) + A (artigo) = Vou à praia.
A (preposição) + O (artigo) = Vou ao parque.
Elaborado por Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto

8

Ç

O ç (cê-cedilha) não está presente no alfabeto por não ser uma letra e
sim a junção da letra c com um sinal (a cedilha).

Como usar?

Não usar!

Antes das vogais A, O, U, para que

O ç não deve ser utilizado antes

a letra c soe com o som de /s/:

das vogais E ou I. CE e CI já têm

ÇA = calça
ÇO = laço
ÇU = açúcar

som de /s/.

ÇÃO = coração
Singular

cebola - cigarra - céu

ÇÕES = corações

cinto

Plural

ATENÇÃO!
Nas junções do C com as vogais A, O e U o som é de /k/+ vogal:
CA = cachorro, cavalo, paçoca
CO = comida, suco, banco
CU = cuca, cubo, Cuba

C ou Ç? Corrija as palavras que devem ser escritas com Ç
cão

aco

casaco

cancão

balanca

almoco

cimento

acaí

VAMOS
PRATICAR?

Elaborado por Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto
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CONSOANTES COM
ALFABETO
SONS DIFERENTES
Na língua portuguesa, nem sempre há correspondência entre letra
(representação gráfica) e fonema (representação sonora), por isso algumas
consoantes e vogais terão sons diferentes.

D

As consoantes T e D junto com as vogais E e I (TE, TI, DE, DI), podem
ter sons de /TCHI/ e /DJI/ dependendo da região do país.

T

T com Som de /TCHI/

D com Som de /DJI/

tia - time - sorte -

dia - dicionário - pedir -

tomate -te amo

saúde - sede

Nesses casos, a junção TE e DE o
som do E vira I

L

Lembrando que o J no português
não tem pronúncia de "R" como
no espanhol

Na língua portuguesa, a junção da consoante L com uma vogal – a, e, i, o, u
forma os grupos al, el, il, ol e ul, e faz com que o L tenha som de /u/

AL = fralda

AL = cereal

EL= elfo

EL= celta

EL= papel

IL = Ilda
OL = olfato
UL = último

IL = filme
OL = bolsa
UL = cultura

Final

AL = almoço

Meio

Início

quando seguido de uma consoante ou no final da palavra.

IL = Brasil
OL = lençol
UL = Mercosul

Dica!
Mal x mau
Oposto de bom: O lobo mau.
Oposto de bem: O lobo está mal!

Elaborado por Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto
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R

A consoante R pode ser pronunciada com uma vibração mais fraca e curta
ou mais forte e prolongada, sendo duplicada, RR, quando necessário:

ALFABETO

R no início da palavra

RR entre duas vogais

A consoante R quando no início das

Quando duplicada em RR, entre

palavras,

duas vogais, também assume uma

assume

sempre

uma

pronúncia forte:

pronúncia forte:

roupa - rato - rádio - Rita -

carro - barriga - cachorro -

rua - rico - roça

currículo - carroça - borracha

R entre duas vogais
A consoante R quando entre duas

Fique ligado!

vogais no meio das palavras, assume

caro x carro

uma pronúncia fraca, com o som
forte

vibrado:

VOCÊ
caro -SABIA?
nora - loira - hora - duro

VAMOS
PRATICAR?

Que carro caro!

fraco

Trava-línguas são brincadeiras populares, em que
uma frase formada por palavras de pronúncias
parecidas devem ser ditas de forma rápida.
Que tal tentar?
Fale várias vezes as frases abaixo com a pronúncia do R
O rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha
com raiva roeu o resto.

Elaborado por Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto
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S

A consoante S pode aparecer no início, no meio ou no fim das palavras
tendo sons diferente dependendo da posição, podendo até ser duplicada,

VOCÊ SABIA?
SS, quando necessário:
S com Som de /S/

S com Som de /Z/

O S terá som de /s/ quando aparecer no

Quando o S aparece no meio das

início das palavras, no meio (entre

palavras, entre duas vogais terá

vogal e consoante) e no fim:

som de /z/
tesoura - decisão -

No início da palavra = sapato

frase - visita - casa

Entre vogal e consoante = descansar
No fim = tênis - amigos
Fique ligado!

SS com Som de /S/
Som de /z/

Para que se mantenha a pronúncia /s/

Asa x Assar

Vou assar uma asa de frango .

no meio das palavras, entre vogais, é

Som de /s/

necessário que se duplique a consoante
s, ficando SS:
pássaro - classe - osso - passeio pessoa

Indique as palavras abaixo que tem o som de /z/
sapo

suco

assinatura

casamento

assalto

vírus

casaco

sol

casado

VAMOS
PRATICAR?

Elaborado por Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto
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QU

A junção de QU pode ser acompanhada das vogais A, E, I, O no início,
meio ou final das palavras. Dependendo da formação o som será diverso:

ALFABETO

QU + A / O

QU + E / I

Na junção do QU com as vogais A,
O o som da vogal u é pronunciada:

Na junção do QU com as vogais E, I o
som da vogal u não é pronunciada,
formando o som /k/ + vogal:

aquário - qual -

querida - quilo -

quarto - oblíquo

quebrado - máquina

ATENÇÃO!
Existem palavras em que a junção do
QU com as vogais E ou I o som da
vogal u é pronunciada:
cinquenta - tranquilo - frequente consequência - sequestro liquidificador

VAMOS
PRATICAR?

Indique as palavras abaixo em que o som do /u/ junto ao
Q seja pronunciado
buquê

quotidiano

quermesse

quadro

equipe

quarta-feira

quinta-feira

quarentena

aquilo

Elaborado por Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto
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X

A consoante X pode ter diversos sons, como também pode não ter som.

ALFABETO
Som de /S/

Som de /KIS/
Em algumas palavras X tem

Em algumas palavras X tem

som de /KIS + vogal/:

som de /s/:

anexo - táxi - reflexo - tóxico

Som de /Z/

explicar - texto - sexto

Som de /SH/

Em algumas palavras X tem

Em algumas palavras X tem

som de /z/:

som de /sh/:

exercício - exame; existir;

abacaxi; lixo; xícara; peixe;

exuberante

paixão

X sem som

Som de /SS/

Em algumas palavras

X não

possui som:

Em algumas palavras X tem
som de /ss/:

excelente - excesso -

próximo - auxiliar - máximo

excêntrico

Fique ligado!
Algumas palavras com X possuem o mesmo som que o CH, mas com
significados diferentes:
Seu emprego está em xeque. (corre perigo)
Não aceitamos pagamento em cheque. (tipo de pagamento)

Elaborado por Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto
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H

O H é a única letra do alfabeto português sem som. Pode aparecer no
início, no meio ou no fim das palavras. No meio das palavras, o h é
utilizado junto das consoante c, n, l, dando um som diferente a essas
letras:

H sem som

C + H = CH

No início das palavras ou no fim

A junção do C com o H forma o

a letra H não tem som:

som de /sh/ + vogal:

ALFABETO

homem - hino - herói -

CH + A = chave

CH + O = chocolate

hambúrguer - Sarah

CH + E = lanche

CH + U= chuveiro

CH + I = cochilo

L + H = LH

N + H = NH

A junção do L com o H se

A junção do N com o H se

aproxima do som de /li/ + vogal:

aproxima do som de /ni/ + vogal:

LH + A = trabalhar

NH + A = amanhã

NH + O = nhoque

LH + E = bilhete

NH + E = amanhecer

NH + U = nenhum

LH + I = escolhido

NH + I = grunhido

LH + O = maravilhoso
LH + U = olhudo

Parece o Ñ do espanhol. Som nasal

Dica!

produzido encostando a parte de trás da
língua na parte de trás do céu da boca.
Fonte: Portas abertas (2021)

Elaborado por Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto
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O SOM DAS
VOGAIS
ALFABETO
A E I O U são vogais que podem ter diferentes sons na língua portuguesa.
A pronúncia depende da articulação e dos timbres na hora da fala:

Nas vogais nasais a corrente de
ar passa, ao mesmo tempo,
pelas cavidades da boca e nariz.

Essas são articulações
da pronúncia das vogais

Palavras com til (~):

Palavras com m/n

irmã - irmão - mãe - canção

nunca - vento - cinto - ombro

Som das vogais orais
a, é, ê, i, ó, ô, u

VAMOS
PRATICAR?

Nas vogais orais o ar sai pela
boca durante a pronúncia da
palavra.

Para testar a sua pronúncia coloque o dedo debaixo do nariz ao
pronunciar as palavras abaixo, com vogais nasais. Você irá sentir
no dedo o ar que sai do nariz.
manhã

campeão

onça

campo

ombro

lã

Elaborado por Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto
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TIMBRE
As vogais podem ser diferentes entre sons mais abertos e fechados, como se pode

ALFABETO

ver no seguinte exemplo:

Aberta

Fechada

Uma vogal aberta é pronunciada

Uma vogal fechada é pronunciada

com a boca aberta, o queixo se

com a boca fechada, o queixo se

movendo para baixo, e o som

move pouco, e o som parece ser

parece ser para fora.

para dentro.

A = casa - sofá - pato

A = cama

E = pé - céu - café

E = você - pêssego

O = vovó - pó - óculos

O = vovô - amor - comprar

Fique ligado!

ÉxE

VAMOS
PRATICAR?

Natália é morena
Som de aberto

Indique a parte das palavras
abaixo em que o som é aberto

Natália e Morena são professoras
Som de fechado

laranja
dominó
mesa
chulé

Elaborado por Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto

17

RESPOSTAS
Vamos praticar?
C ou Ç? Corrija as palavras que devem ser escritas com Ç
cão

aço

casaco

canção

balança

almoço

cimento

açaí

Indique as palavras abaixo que tem o som de /z/
sapo

suco

assinatura

casamento

assalto

vírus

casaco

sol

casado

Indique as palavras abaixo em que o som do /u/ junto ao Q seja pronunciado
buquê

quotidiano

quermesse

quadro

equipe

quarta-feira

quinta-feira

quarentena

aquilo

Indique a parte das palavras abaixo em que o som é aberto
laranja
dominó
mesa
chulé

Elaborado por Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto
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EXPRESSÕES
INFORMAIS
Nesse capítulo você irá encontrar:
gírias
interjeições
abreviações

EXPRESSÕES
INFORMAIS
A linguagem informal é uma forma de falar utilizada no dia a dia. Ela não se
preocupa tanto com as regras gramaticais, é menos complexa e mais descontraída.
As expressões podem ser interjeições, gírias ou abreviações.

Interjeições
São sons vocálicos ou palavras soltas, que conseguem transmitir o sentido de uma frase
completa. Com elas é possível expressar emoções e estados de espírito.

Gírias
São palavras ou frases utilizadas em determinadas regiões e grupos sociais, criadas com
intenção de substituir termos formais da língua, e não podem ser interpretadas de
maneira literal e sim em seu sentido figurado.

Abreviações
São formas reduzidas de algumas palavras e expressões.

FIQUE
LIGADO!
amigo ou colega

muito boa

Cara, a festa ontem tava muito irada! O Alberto caiu na piscina e
pagou o maior mico!

abreviação de "estava"
Situação em que a pessoa sente vergonha.

Elaborado por Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto
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Confirmação
Expressões usadas para afirmar, ou confirmar algo, como "sim", "OK".

Tá = está

Tá ligado?

Tô ligado!

Demorou

Tá bom = está bom

Partiu?

Partiu!

Firmeza

Tá beleza! = está beleza

Bora?

Bora!!

Fechou

Abreviações para

Perguntas para

confirmar algo

Afirmações

confirmar algo

Negação
Expressões usadas para negar uma ação, demonstrar indisponibilidade

Não dá = Usado para dizer que não pode, que é impossível
Não tô nem aí! = Usado pra dizer que não me importo
Tô fora! = Usado para negar ou dizer que não gosta de alguma coisa ou não quer
fazer algo
Já era! = Não há nada mais que se possa fazer sobre isso

VAMOS
PRATICAR?

E aí, já conhecia alguma dessas formas de se expressar?
Conhece alguma outra? Liste palavras ou expressões
para afirmar e negar algo:
Afirmação
____________________
____________________
____________________

Negação
____________________
____________________
____________________

Elaborado por Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto
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Animação

Da hora!

Maneiro!

Irado!

Massa!

Show!

Bacana!

Interjeições

Gírias

Expressões usadas demonstrar empolgação.

Oba!

Opa!

Eba!

Viva!

Uhul!

Oh!

Espanto
Expressões usadas demonstrar um susto, espanto.

Eita! = Expressa surpresa ou medo
Nossa! = Pode indicar espanto ou surpresa
Caramba! = Expressa uma surpresa
Credo! = Usamos esta interjeição quando vemos algo estranho ou nojento
Fala sério! = Não estou acreditando nisso

Outras
As expressões podem ser utilizadas para demonstrar diferentes reações.

Isso é moleza! = Para indicar que alguma coisa é fácil
Estou ferrado! = Indica que a pessoa está com problemas
Fulano = Forma de se referir a alguém sem falar o nome
Cadê = Uma forma de dizer "onde está?"
Cê = Abreviação para você
Falou = Expressão utilizada para se despedir

Elaborado por Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto
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Linguagens da internet
Com a internet vieram novas formas de se comunicar e escrever algumas

Pq - porque

Ctz - certeza

bjs - beijos

Vc - você

Mgs - mensagem

obg - obrigada/o

Hj - hoje

Pfvr - por favor

Add - adicionar

Aff = Expressa impaciência
Aham = Expressa confirmação
Nah = Expressa negação

Gírias

Interjeições

palavras
Td - tudo
Mto - muito
Abs - abraços

Vlw / Flw = Valeu / falou
Sqn = Só que não
Blz = Beleza

Fique ligado!
No português existem algumas formas de rir na
internet, como:
hahaha / rs / kkkk

Idiomáticas
As expressões idiomáticas são frases que significam mais do que a
interpretação das palavras que as compõem.
Dar/pedir uma mãozinha = um jeito de pedir ajuda ou dar ajuda
Com a cabeça nas nuvens = estar distraído
Abrir o jogo = contar a verdade
Dor de cotovelo = sentir ciúmes ou inveja de outra pessoa
Mão de vaca = pessoa que não quer gastar dinheiro
Falando grego = quando não se entende nada do que foi dito

VOCÊ
SABIA?

Na Grécia eles utilizam a frase falando chinês para expressar que
não entenderam nada.
Como é no seu país?
Elaborado por Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto
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Dicas

Indicamos abaixo alguns sites para praticar mais a escuta e a pronúncia, e para
conhecer expressões informais:
Dicionário online para pesquisar expressões informais:
Dicionário de português gratuito para internet, onde as
palavras são definidas pelos usuários.
Acesse: https://www.dicionarioinformal.com.br/

Praticar com letras de música:
Nesse aplicativo para celular (IOS e Android) você pode
treinar outros idiomas por meio das letras de músicas.
Acesse: https://lyricstraining.com/pt

Pronúncia
No primeiro link, você encontra como é a pronuncia das
palavras que você quiser. No segundo link, você escuta a
pronúncia do alfabeto brasileiro.
Acesse: https://pt.forvo.com/search/
Acesse:https://www.youtube.com/watch?v=Go3_pwomgg&ab_channel=portuguesinterativo

Exercícios interativos:
O site disponibiliza diversos exercícios interativos de
gramática e expressões em português.
Acesse: https://celpebrasnapratica.com/

Elaborado por Natalia B. Z. Curci e Morena P. Porto
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