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Articulação dos sons 
• aparelho fonador  aquele que produz voz  uso das 
pregas vocais. 

Exercício 1 



Aparelho fonador 

GLOTE 



Aparelho fonador - suplagótico 

Exercício 2 



Aparelho fonador - suplagótico 

lábios 

dentes 

ponta da língua 

lâmina da língua 

dorso da língua 

palato duro 

véu do palato 
palato mole 

úvula 

epiglote 

faringe 

pregas vocais 

alvéolos 

cavidade nasal 

Por que é importante saber essa nomenclatura ?!?!?! 



O aparelho fonador – as pregas vocais 



Visão esquemática da laringe 



O aparelho fonador – as pregas vocais 





O processo de fonação 

Academia Brasileira de Laringologia e Voz 
 
Associação Brasileira de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-
facial 



Respiração  voz  fala 

• ar nos pulmões 
• brônquios, traqueia, laringe 
• glote, pregas vogais 

• frequência fundamental (F0) 
• primeira alteração no som 

• surdo (não vozeado) 
• sonoroa (vozeado) 

• cavidade faríngea, véu do palato 
• segunda alteração do som 

• oral 
• nasal 

• cavidade bucal 
• novas alterações no som 

• órgãos ativos 
• órgãos passivos Fluxo de ar egressivo 



Visão do processo de fonação 



inferiores 

superiores 

superiores 

Articuladores passivos e ativos 
 Órgãos ativos: aqueles que se movimentam para a realização 
dos sons da fala. 

 Órgãos passivos 



Exercícios 3 e 4 



3. Complete as frases: 
 
a.Quando a corrente de ar que vem dos _____, chega à 
laringe e encontra as ________fechadas, produz um 
segmento _______ ou ________. 

 
b. Quando a corrente de ar chega à faringe, ela pode sair 
pela ____ ou pelo _____.  
 
c. . Quando a corrente de ar sai pela boca, o som que é 
produzido é chamado de ____; quando sai pelo nariz, de 
______. 
 
d. O órgão que impede ou permite a saída da corrente de 
ar pelo nariz é chamado de ___________________. 



3. Complete as frases: 
 
a.Quando a corrente de ar que vem dos pulmões, chega à 
laringe e encontra as pregas vocais fechadas, produz um 
segmento surdo ou não vozeado. 

 
b. Quando a corrente de ar chega à faringe, ela pode sair 
pela boca ou pelo nariz.  
 
c. . Quando a corrente de ar sai pela boca, o som que é 
produzido é chamado de oral; quando sai pelo nariz, de 
nasal. 
 
d. O órgão que impede ou permite a saída da corrente de 
ar pelo nariz é chamado de véu palatino (ou palato mole). 



4. Verdadeiro ou Falso? 
 a.  A epiglote, é responsável por evitar a entrada de corpos estranhos, 

como alimentos, no sistema respiratório.  

 b.  A corrente de ar utilizada na produção dos sons é exclusivamente 

egressiva.  

c.  Os órgãos que constituem o aparelho fonador são responsáveis 

unicamente pela produção dos sons. 

d.  Os articuladores ativos são órgãos do sistema fonador que têm a 

função de modificar a configuração do trato vocal.  

e.  Durante a produção de um som nasal, a corrente de ar é liberada 

pelas cavidades nasal e oral.  

f.  Os sons da fala do PB podem ser produzidos pelas correntes de ar 

egressiva ou ingressiva.  

g.  Os sons ditos sonoros são produzidos com o batimento de pregas 

vocais. 

h.  Os articuladores ativos são os órgãos que atuam na produção dos 

sons da fala. 
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Os sons da fala 

Sons surdos / sonoros 

Sons orais / nasais 

Sons consoantais / vocálicos 



Quando há vibração das pregas, são 
produzidos os sons chamados vozeados ou 
sonoros.  
As pregas vocais podem ainda estar 
afastadas, com o ar passando sem 
restrições pela laringe, produzindo os sons 
chamados de não-vozeados ou surdos.  

Sons surdos / sonoros 



Sons surdos / sonoros 

[ ]  [ ]  [ ]  [ ]  

Sons surdos / sonoros no PB: 

- Surdos: //, //, //, //, //, //, // 

- Sonoros: as demais consoantes e as vogais 



Quando o véu do palato (ou 
campainha) está levantado, ele 
bloqueia o ar para as cavidades 
nasais e os sons produzidos são 
chamados de orais.  
 
No entanto, quando um som da 
fala é produzido com o véu do 
palato abaixado, permitindo a 
saída do ar também pelas narinas, 
têm-se os chamados sons nasais.  

Sons orais / nasais 



Sons orais / nasais 

[ ]  [] [] [] [] 

Sons nasais no PB: 

- Vogais 

- Consoantes   //, //, // 



Vogais e consoantes 

Quando o fluxo de ar passa 
diretamente pelos órgãos 
supraglóticos, sem 
impedimentos ou constrições 
realizadas pelos órgãos 
fonoarticulatórios ativos, os 
sons formados são as vogais. 
As consoantes são 
articuladas com algum 
impedimento, (total ou 
parcial) do fluxo de ar, por 
algum órgão ativo. 



Vogais e consoantes 



Vogais e consoantes 



Imagens cedidas por Wilson F. Tímpano à ABLV 



Exercícios 5 e 6 



Fonemas Surdo ou 

sonoro? 

Oral ou 

nasal? 

Consoante 

ou vogal? 

 sonoro oral  consoante 

 sonoro oral vogal 

 surdo oral consoante 

 sonoro oral vogal 

 surdo oral consoante 

 sonoro nasal vogal 

 surdo oral consoante 

 sonoro oral vogal 



Fonemas 
Surdo ou 

sonoro? 
Oral ou nasal? 

Consoante ou 

vogal? 

 sonoro oral consoante 

 sonoro oral vogal 

 sonoro oral consoante 

 sonoro oral  vogal 

 sonoro nasal consoante 

 sonoro oral vogal 

 sonoro oral consoante 

 sonoro oral vogal 

R sonoro oral consoante 

 surdo oral consoante 

 sonoro oral vogal 



http://www.youtube.com/watch?v=3So8z-Xk4B4&feature=player_embedded 


