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Soluções dos problemas da prova individual

Problema 1. As formas verbais do menomini têm a seguinte estrutura:

ne- eu
ke- nós1+2

—— ele

kaw para baixo
ket fora
kēsk através
pahk separar
pāhk aberto
p̄ıt para cá
taw furar
wack em torno
wǣp começar

verbo intransitivo:
-āhpe rindo
-ānæhkæ cavando
-eqta ——
-ohnæ andando

-m eu
-q nós1+2

-w ele

verbo transitivo:
-ah com um instrumento
-aht com a boca
-en com a mão
-es cortando

-an eu
-æq nós1+2

-am ele

Se ambas as primeiras vogais na palavra são curtas, então a segunda torna-se longa (e > ǣ).

(a) • kekēskahæq: nós1+2 cortamos, rompemos através disso com um instrumento
• nepāhkenan:

– eu abro isso, descobro isso com a mão (
!

pāhk),

– eu separo isso quebrando, rasgando com a mão (
!

pahk)
• wǣpāhpew: ele começa a rir

(b) • eu começo a comer isso: newǣpahtan
• nós1+2 pomos isso deitado com a mão: kekāwenæq
• ele cava um buraco: tawānæhkæw
• ele sai: ketōhnæw

Problema 2.
(a) bøga [bø:va]

kno!ar [kno:ar]
kvø!a [kvø:a]
løgur [lø:vur]
plága [plOava]
ska!i [skEaji]
toygur [tOijur]
trúgi [tr0uwi]

(b) Na primeira sílaba a [Ea], á [Oa], e [e:], ei [ai], ey [Ei], i [i:],
o [o:], oy [Oi], ó [Ou], u [u:], ú [0u], ø [ø:].

Entre vogais ! = g . A primeira regra aplicável é aplicada:

1. !/g [w] | [u(:)] ;

2. !/g [j] | [i(:)] ou [i(:)];

3. !/g [v] | [u(:)];

4. !/g [v] em um substantivo, [!] em um verbo.
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Problema 3. Regras:

1. Os adjetivos seguem os substantivos a que se referem.

2. Um substantivo (ou o adjetivo, se houver um) fica com o marcador -Ě, a não ser que seja uma
posse alienável (parte do corpo, termo de parentesco); no último caso é precedido pelo possuidor.

3. Posse alienável é expresso por á entre o possuidor e o possuído.

4. Em nomes compostos, a última sílaba tem tom baixo (“`”).

(a) mùsúĚ á gbòmùĚ: a peixe da mulher
léN kúndúĚ á nỳımı̀̀ıĚ: a serpente da criança baixa
gbòmù-lÈndÈ kúndúĚ: o curto barco

(b) kándÒ-lÈndÈ lÒÒĚ: o pequeno avião

(c) a serpente da águia: kÒánjàĚ á nỳımı̀̀ıĚ
o olho da criança pequena: léN lÒÒĚ já
a irmã do homem alto: kà́ı jǎNĚ lÒÒ-mùsù
o pequeno filhote de cobra: nỳımı̀̀ı-lèN lÒÒĚ

Problema 4. Em nomes compostos, a parte à esquerda modifica a parte à direita. Um substantivo
tem final -tl/li , exceto quando tem um dos sufixos -capil (dimin.), -huah ‘aquele que tem . . . ’,
-tlah/lah ‘lugar de muitos . . . ’ ou -tzintli ‘. . . reverenciado’ (-li e -lah depois de l , caso contrário
-tl e -tlah).

(a) a-cal-huah dono de canoa(s) (a-cal-li barco, “casa aquática”)
a-chil-li pimenta d’água
a-tl água
cal-lah vila/assentamento
cal-huah dono de casa
chil-a-tl água de chili
chil-li pimenta chili
col-li avô/ancestral
col-tzintli avô/ancestral reverenciado
cone-huah mãe, “aquela que tem filho(s)”
cone-huah-capil mãezinha
cone-tl criança
oquich-cone-tl garoto, criança homem
oquich-huah esposa, “aquela que tem marido”
oquich-totol-tzintli peru macho reverenciado
te-huah dono de pedras
te-tlah pedregal
totol-te-tl ovo de peru

(b) casa: calli pedra: tetl dono de água: ahuah
homem/marido reverenciado: oquichtzintli

(c) cacahua-tl : cacau cacahua-te-tl : grão de cacau
cacahua-a-tl : bebida de cacau cacahua-huah : dono de cacau
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Problema 5. Os padrões de barras de largura unitária •"• (em ambas as extremidades) e "•"•" (no
meio) englobam dois blocos de seis dígitos. Cada dígito é mostrado como quatro barras de larguras
1–4, com uma largura total de 7. Há três códigos para cada dígito, um dos quais (R) é utilizado na
direita e dois (A e B) na esquerda.

O padrão de As e Bs à esquerda dá o subcódigo.
Cada padrão começa com A (isso indica que o código
de barras está com o lado direito para cima, caso
contrário, começaria com B, a imagem espelhada
de R) e contém exatamente três As. O problema
mostra todos os padrões possíveis, exceto AABABB
(subcódigo 1).

A: "•"• B: "•"• R: •"•"
0 —— 3211 1123 3211
1 ? 2221 1222 2221
2 AABBAB 2122 2212 2122
3 AABBBA 1411 1141 1411
4 ABAABB 1132 2311 1132
5 ABBAAB 1231 1321 1231
6 ABBBAA 1114 4111 1114
7 ABABAB 1312 2131 1312
8 ABABBA 1213 3121 1213
9 ABBABA 3112 2113 3112
X AAABBB —— —— ——

Somente códigos de barra para carne, queijo, etc, que têm pesos variáveis, têm o preço incluído
como parte do código de barras (para o resto, o preço é verificado no sistema do computador da loja).
Esses são produzidos in-store (subcódigo 2) e portanto não têm um layout padrão, mas nos dois que
são dados no problema os quatro últimos dígitos antes do dígito verificador formam o preço (filé de
porco: 0416 # 4 euros e 16 centavos).

(a) 1. (E);
2. G, dígito verificador = 2;
3. C;
4. D;
5. A, Alemanha;
6. I;
7. H, preço = 4 euros e 74 centavos;
8. B, código completo = 7-317442-030049;
9. F.

(b)

(c) O código de barras está de cabeça para baixo (ele começa com um B, não com um A), então ele
deve ser virado e escrito de trás para frente.

Noruega= 70, código completo = 7-022070-000035.


