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1. Considerando a leitura dos capítulos 3 e 4 do livro Linguística Histórica (FARACO, 2005), responda 
as questões que se seguem: 
 
a) A sequência de transformações indicadas abaixo exemplificam quais importantes características da 
mudança linguística? Explique: 

oculus > oclus > olho > oio 
oculus > óculos > óclus 

panatarium > panadeiro > pãadeiro > paadeiro > padeiro > padero 
 

  Latim         Português do Brasil 
 
b) Selecione no grupo B as palavras que são cognatas em relação às do grupo A: 

Grupo A: 
1. Es: hoguera___ 2. Fr: chevalier___ 3. In: manner_____ 4. It: ghiacciaio___  
5. Pt: escudeiro___ 6. In: carrer___ 7. It: acquaio___ 8. In: ovary___  
9. Fr: acier___ 10. It: caldaia___ 11. Es: dinero___ 12. Fr: panier___ 
13. In: usher___ 14. Pt: padeiro___ 15. Es: soltero___ 16. Pt: janeiro___  
17. Es: sendero___ 18. obrero___  19. Pt: livreiro___ 20. Es: herrero___  
 

Grupo B: 
1. Es: cabellera 2. Fr: ouvrier  3. Pt: forneiro  4. Fr: chaudière  
5. Es: overa  6. In: liberator  7. Fr: foyer  8. In: scout  
9. Pt: ferreiro  10. Es: maña  11. Es: panero 12. Fr: meunier  
13. In: acquire  14. In: glacier  15. Fr: usine  16. It: libraio   
17. Es: pandera 18. Pt: carreira 19. In: janitor  20. Fr: évier 
21. It: acciaio  22. Pt: primeiro 23. In: farrier  24. In: colder   
25. It: gennaio  26. In: soldier  27. Es: caballero 28. Fr: dîner  
29. Es: panadero 30. In: solitary  31. Fr: manière 32. Fr: j’acquiers  
33. In: courier  34. Fr: sentier  35. It: denaro  36. Fr: ouvrir   
37. In: squire  38. Es: cartero 39. Fr: huissier 40. In: ovation 
 
O que a comparação entre os cognatos de cada língua revela sobre a mudança linguística, de acordo 
com Faraco (2005)? 
 
c) Ainda com base nos dados acima, você diria que as mudanças linguísticas que originaram essas 
palavras em cada uma das línguas européias modernas seguem Leis Fonéticas ou Processos de 
Analogia? 
 
d) Explique o porquê de algumas pessoas usarem as seguintes formas verbais: 
Eu sempre negoceio antes de fechar uma compra. 
O livro foi trago por mim todos os dias. / Ele tinha pego uma gripe na semana passada. 
Tudo isso fui eu que fazi. 
  
e) Observe os dados abaixo: 

Gótico  Latim  Alemão  Italiano  Inglês  Português  
[ f ] fadar [ p ] pater [ f ] vater [ p ] padre [ f ] father [ p ] pai 
[ f ] fotu [ p ] pede [ f ] fuß [ p ] piede [ f ] foot [ p ] pé 
[Ɵ] thri [ t ] três [ δ ] drei [ t ] tre [Ɵ] three [ t ] três 
[ t ] taihun [ d ] decem [ts] zehn [ d ] diece [ t ] ten [ d ] dez 
Se lhe fosse pedido agrupar as línguas acima em duas famílias, como você as agruparia? Que critérios 
LINGUÍSTICOS (e não meramente históricos) você usaria em sua classificação? Explique-os:  
 
Suponhamos, agora, que você decida buscar o ancestral comum das seis línguas representadas no 
corpus acima, engajando-se em um trabalho de reconstrução linguística. Seria correto classificar que o 
seu trabalho como o de um NEOGRAMÁTICO? Explique: 


