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PORTUGUÊS 
ENFERMEIRO 
Questão 01 
Para fins de esclarecimento, tomemos um exemplo citado por Faraco e Moura (1997, p. 15), 
que ilustra o fonema /k/: 
Na palavra táxi, temos 4 letras: T-A-X-I, porém temos 5 fonemas (sons da língua falada): /t/ /a/ 
/k/ /s/ /i/. 
Como podemos verificar, o fonema /k/ não tem som de /ka/, como alega o candidato, mas sim 
um som independente de qualquer vogal. O som da letra k, isolada, representada no alfabeto, 
é /ka/, o que é bem diferente, assim como a representação fonética da letra B, que é /be/, mas 
não pronunciamos a vogal E nas palavras; fosse por essa lógica, a palavra táxi seria 
pronunciada “takasi”, que não é o caso.  
Quando fazemos a representação fonética das palavras devemos considerar todos os sons 
que são pronunciados: na palavra casos, a letra A é um som que não faz parte da letra K, 
principalmente porque o som /k/ aparece em outras palavras sem a vogal A, como em colar: /k/ 
/o/ /l/ /a/ /ɻ/. 
Assim, a única alternativa que traz uma palavra com 5 letras e 4 fonemas (como pede o 
enunciado da questão 01) é a letra C: pente - /p/ /ẽ/ /t/ /e/ (-en é um dígrafo vocálico = duas 
letras, um só som, pois a consoante N não é pronunciada e nasaliza a vogal E). 
Referência: 
FARACO, C.E.; MOURA, F.M. de. Gramática. 10ª ed. São Paulo: Ática, 1997. 
Recurso indeferido. 
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