
 

 

Tarefa 7 professor Rogger 
 
Leia o texto. 
 
O rato roeu 
O rato roeu a roupa do rei de Roma, 
o rato roeu a roupa do rei da Rússia, 
o rato roeu a roupa do Rodovalho... 
o  rato a roer roía. 
 
E a Rosa Rita Ramalho 
do rato a roer se ria. 
A rata roeu a rolha 
da garrafa da rainha. 
(Trava-língua popular) 
 
1. Explique o que é fonema a partir da diferença entre as palavras rato e rata. 
 
2. Quais são as diferenças de fonemas entre as palavras Rita e rata? 
 
3. Com base na resposta anterior, explique o que é letra. 
 
4. Explique o emprego da letra r e do fonema correspondente nas palavras garrafa e rainha. 
 
Leia o texto. 
 

Tintim já é vovô 
 No mundo dos quadrinhos, os heróis são geralmente retratados como fortões dotados de superpoderes ou, 
no mínimo, um bom gancho de esquerda. 
 Não é o caso de Tintim, um adolescente franzino (mas bom de briga) que, com seu inseparável cãozinho 
Milu, vive se metendo em perigosas aventuras. Seu hobby é desvendar crimes e combater todos os tipos de 
criminosos, seja nos escaldantes desertos do Egito, nas montanhas geladas do Tibete ou até mesmo na Lua! 
 E hoje esse “jovem” aventureiro completa 80 anos: um verdadeiro vovô dos quadrinhos. 
 Vale saber que Tintim é um repórter fictício do real Petit Vingtième, uma espécie de Estadinho da Bélgica 
dos anos 20, suplemento infantil do Le Vingtième Siècle, jornal que trabalhava o criador de Tintim, Georges 
Remi, conhecido como Hergé. 

(Marcos Muller. Em: O Estado de S. Paulo, Estadinho, 10 jan. 2009, p6.) 
 
5. Dê o número de fonemas e de letras nas palavras destacadas no texto. 
 
6. Indique quais são as vogais e as semivogais nas seguintes palavras do texto: fortões, seu, cãozinho, 

aventureiro, verdadeiro, fictício, espécie. 
 
7. Quais letras, na língua portuguesa, indicam a nasalização da vogal anterior? Em qual (quais) palavra (s) do 

primeiro parágrafo isso ocorre? 
 
8. Observe os fonemas e as letras que formam as palavras quadrinhos e esquerda. A ponte um diferença 

significativa entre elas. Explique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avaliação Produtiva 

 

 
2

Gabarito: 
 
1. Fonema é o elemento que estabelece a diferença de significado entre as palavras. Com a mudança de um 

único fonema (/o/ para /a/), transforma-se a palavra rato em rata. 
 

2. O fonema /i/ da palavra Rita foi trocado pelo /a/ da palavra rata. 
 

3. Letra é o sinal gráfico que representa o fonema. Portanto, no item anterior, os fonemas mencionados são 
representados pelas letras i (em Rita) e a ( em rata). 
 

4. Para que a letra r represente o mesmo fonema (/r/) nas duas palavras, é necessário dobrá-la na palavra 
garrafa, porque só uma letra r entre duas vogais representa outro fonema. 
 

5. Heróis: 6 letras, 5 fonemas 
Tintim: 6 letras, 4 fonemas 
Adolescente: 11 letras, 9 fonemas 
Montanhas: 9 letras, 7 fonemas 
Repórter: 8 letras, 8 fonemas 
Trabalhava: 10 letras, 9 fonemas 
 

6. fortões, seu, cãozinho, aventureiro, verdadeiro, fictício, espécie. 
 

7. A letra m e n: mundo, geralmente, um, bom, gancho. 
 

8. Quadrinhos: 10 letras, 9 fonemas 
Esquerda: 8 letras, 7 fonemas 
Em ambas, há as letras qu. Na palavras quadrinhos, o fonema /u/ aparece. Na palavra esquerda, o 
conjunto de letras forma um dígrafo, o fonema /u/ não aparece. 

 
 


