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Prefácio 
 

Olá você novamente!  Bem-vindo à primeira segunda fase da Olimpíada Brasileira de Linguística, 

edição Kytã!  Você receberá a prova em três partes diferentes.  Novamente, cada questão vale 100 

pontos. A pontuação está anotada ao lado de cada item. Aqui será necessário justificar ou explicar 

todas as suas respostas!  Você deve escrever as respostas na própria prova, mas pode também 

entregar folhas extras, se julgar necessário.  Seja cuidadoso com sua caligrafia; não queremos que 

os corretores entendam errado respostas certas que você der. 

 

Seu código é  «Codigo» 

 

Guarde seu código; escreva-o em todas as folhas que entregar, no canto superior direito, 

conforme indicado.  

 

Boa Kytã! 

Segunda Fase 

10 – 13  .  5   .  50B 



Código:   

Questão 1:  Transformação Linear 
 
 
A escrita Linear B, decifrada em 1953 pelo arquiteto e epígrafo amador Michel Ventris, era usada 
para escrever o Grego Micênico, por volta do século -15 (XV a.C.). As tabelas contendo Linear B 
foram encontradas em Creta e em vários sítios micênicos da Grécia Continental.  
 

Mas o Linear B não era ideal para retratar a língua falada pelos gregos; ele era usado por ser uma 
adaptação de outro sistema de escrita, o Linear A, que foi originalmente construída para uma 
língua sobre a qual ninguém sabe muita coisa. As escritas Linear A e B não distinguem /l/ de /r/, 
nem o trio de sons /ba/, /pa/ e /pha/*, todos representando sons distintos para a língua grega. 
Além disso, esse sistema de escrita só permite escrever sequencias do tipo V (vogal) ou CV 
(consoante + vogal); com isso, palavras como khrusos, ouro, seriam escritas mais ou menos como  
ku-ru-so.  
 
O mapa abaixo mostra a localização aproximada de algumas cidades cretenses antigas;  sua 
pronúncia provavelmente representa nomes do Grego Micênico (e não do Grego Moderno). Note 
que Tulisos  e Kunari são dois lugares distintos, e que não sabemos a localização de Kuprios. A 
maior parte destes nomes permaneceu a mesma até os dias de hoje.  Um dos nomes do mapa, 
entretanto, não é o mesmo que era usado nos tempos micênicos.  
 

 

 

 

 

                                                           
*
 A letra h sobrescrita ( 

h
 ), na representação fonética utilizada, serve para indicar aspiração.  
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 a. Segue abaixo a transcrição em Linear B dos nomes apontados nos mapas. 

Identifique qual é qual. 5 pt cada  

 
 
b. Qual dos nomes do mapa não corresponde à sua pronúncia na época 
micênica? Qual é aproximadamente sua pronúncia antiga? Um dos símbolos  
usados acima aparece apenas neste nome; esse símbolo representa ja 

(pronuncia-se yah  ou iá). 10 pt 
 
 
 
c. Qual a pronúncia mais provável de cada símbolo contido na coluna  
à direita? 20 pt 
 

d.  Qual a pronúnica micênica mais provável das palavras abaixo? 4 pt cada 
 

 
 

Questão adaptada da prova de 2009 das ELCLO (English Language Computational Linguistics 

Olympiads), que inc luem NACLO (North American), UKLO (United Kingdom), AILO (All-Ireland) e 

OzCLO (Australian).  
 

(menina) 

(tudo) 

(isso) 

(cominho) 

(linho) 
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Código:   

Questão 2:  Fonética semântica 

 
Suponha que linguistas franceses tenham descoberto uma língua falada pelos maoris†, chamada 
Morbung, que possua uma peculiaridade surpreendente:  há fortes relações entre alguns traços 
articulatórios fonológicos  e  traços semânticos (de sentido). A seguir, temos uma lista de frases da 
língua, escritas em alfabeto fonético, com as respectivas traduções para o português.  
 

/i/ /n/ /b/ Beijou o Nariz  

/u/ /m/ Espirrou 

/a/ /j/ Troveja 

/e/ /t/ /b/ Beijará os dentes 

/u/ /nh/  /d/ Mordeu o nariz 

/i/ /s/ /g/ Engoliu quieto 

/a/ /t/  /k/ Bate os dentes 

/f/ /s/ Brisa silecionsa 

/u/ /z/ /nh/ Espirrou no mosquito 

/e/ /p/ /d/ Morderá a boca 

/x/ /s/ Céu silencioso 

/u/ /v/ Ventou 

 

Traduza as seguintes frases de morbung para português 10 pt cada
 

 
/e/ /t/ /d/ 

/a/ /z/ /g/ 

 

Traduza as seguintes frases de português para morbung. Apresente duas possibilidades de 
tradução para cada frase 10 pt cada tradução 
 

Bateu na boca 

 

Engole o nariz 

 

Beijou o trovão 

 

Trovejou 

 

                                                           
†
 Aborígenes da Nova Zelândia 
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Código:   

 

Questão 3:   Inuktitut, O Retorno 

 
Lembram-se das 7 operações matemáticas que você teve de fazer com os algarismos inuktitut, 
para se comunicar com o pequeno garoto do Norte do Canadá? Achamos que uma comunicação 
puramente matemática seria insuficiente e, por isso, resolvemos ensinar um pouco de inkutkitut 
pra você! Veja a seguir algumas frases nesta língua, bem como suas traduções para o Português:  

 
Qingmivit takujaatit 

Inuuhuktuup iluaqhaiji qukiqtanga 

Aanniqtutit 

Iluaqhaijiup aarqijaatit 

Qingmiq iputujait 

Angatkuq iluaqhaijimik aarqisijuq 

Nanuq qaijuq 

Iluaqhaijivit inuuhuktuit aarqijanga 

Angunahuktiup amaruq iputujanga 

Qingmiup ilinniaqtitsijiit aanniqtanga 

Ukiakhaqtutit 

Angunahukti nanurmik qukiqsijuq 

Seu cachorro viu você 

O menino atingiu o doutor 

Você se machucou 

O doutor curou você 

Você lanceou‡ o cachorro 

O xamã§ curou um doutor 

O urso polar veio 

Seu doutor curou seu menino 

O caçador lanceou o lobo 

O cachorro machucou seu professor 

Você caiu 

O caçador atingiu um urso polar 

 
 
 
Traduza para o Português: 40 pt 

Amaruup angatkuit takujanga  

Nanuit inuuhukturmik aanniqsijuq  

Angunahuktiit aarqijuq  

Ilinniaqtitsiji qukiqtait  

Qaijutit  

Angunahuktimik aarqisijutit  
 
 
 

                                                           
‡
 Lancear: atingir com uma lança 

§
 Xamã (em inglês, shaman): um tipo de sacerdote, mago e curandeiro, comum em diversas culturas 
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Agora traduza para Inuktitut: 60 pt 

O xamã lhe  machucou  

O professor viu o menino  

Seu lobo caiu  

Você atingiu o cachorro  

Seu cachorro machucou o professor  
 
 
O Inuktitut pertence à família de línguas Esquimó-Aleútes, e é falado por 35 000 pessoas no norte do 

Canadá. Na escrita usada acima, r representa o ‘r parisiense’ (pronunciado no fundo da boca) e q 

representa um som semelhante ao k, também no fundo da boca. 

 

Questão adaptada da questão 5 da IOL 2008, criada por Божидар Божанов.  
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Código:   

 

Questão 4:  Birom 

 
Não satisfeitos com o sistema de numeração inuktitut, resolvemos procurar um mais complicado. 
Então encontramos os números dos Birom, que habitam uma região no centro da Nigéria. 
Diferente dos Inuit, eles não possuem um sistema escrito próprio de numeração; entretanto, os 
nomes de seus números, na língua falada pelos Birom, expressa uma lógica interessante. 
 
Na Tabela abaixo estão transcritos alguns numerais em Birom, de forma simplificada, ao lado das 

correspondentes representações em algarismos indo-arábicos. 

 

100 bákúrú birwiit na vε nààs 

68 bákúrú bitùηún na vε rwiit  

144 nàga  

130 bákúrú ∫aabibà na vε ∫aabà  

29 bákúrú bibà na vε tùηún  

79 bákúrú bitìimin na vε tàamá  

13 kúrú na  gwε gwinìη 

 gwinìη  

 tàt  

 bákúrú bibà na gwε gwinìη  

 bákúrú bibà na vε tàt  

 bákúrú ∫aabitàt na gwε gwinìη  

 bákúrú ∫aagwinìη na vε tàt  

 kúrú na vε tàt  

 bákúrú bibà 

7  

25  

84  

11  

21  

 

a. Complete a tabela.5pt cada 

 

b. Escreva, em Birom, o resultado da seguinte operação:15 pt 

 

(∫aatàt + tàt ) × (∫aagwinìη + gwinìη ) = 
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Código:   

 

Questão 5:  Udihe, Bikin 

 
Aqui estão algumas expressões no dialeto de Bikin da língua Udihe, em transcrição romana, com 
suas respectivas traduções: 
 

b’ata zä:ŋini 

si bogdoloi 

ja: xabani 

su zä:ŋiu 

dili tekpuni 

si ja:ŋi: 

bi mo:ŋi: 

aziga bugdini 

bi nakta diliŋi: 

nakta igini 

si b’ataŋi: bogdoloni 

teŋku bugdini 

su ja: wo:ŋiu 

bi wo:i 

o dinheiro do menino 

teu ombro 

a teta da vaca 

vosso dinheiro 

a pele da cabeça 

tua vaca 

minha árvore 

a perna da menina 

minha cabeça de javali 

o rabo do javali 

o ombro de teu filho 

a perna do banco 

vossa coxa de vaca 

minha coxa 

 

 
a. Traduza para Português: 10 pt cada 
 

su b’ataŋiu zä:ŋini  

si teŋku bugdiŋi:  

si teŋkuŋi: bugdini  
 
 

b. Traduza para Udihe: 10 pt cada 
 

a coxa do menino  

nosso javali  

a árvore de minha filha  
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c.  Você acha que as seguintes expressões são possíveis em Udihe? Em caso afirmativo, traduza-as. 
Caso contrário, explique.10 pt cada 
 

 bi  xabai 

su b’ataŋiu bugdiŋini 

si igi 

 

 

 

 

 

 

d.  Traduza as seguintes expressões para Português e explique como seus significados diferem.10 pt 
 

bi tekpui 

bi tekpuŋi: 

 

 

 

 

 

Udihe pertence à família das línguas tungúsicas e é falado por menos de 100 pessoas no Extremo 

Oeste da Rússia. Na escrita usada acima, ŋ tem som de ng (como acontece no inglês),  ’ é uma 

aspiração (que é também uma consoante),  ä é uma vogal específica. Os dois pontos indicam 

alongamento da vogal  precedente. 
 

Questão adaptada da questão 4 da IOL 2006, criada por  Boris Iomdin.  
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Questão 6:  Línguas  Primas 

 
Abaixo vão alguns trechos de línguas primas da nossa. Traduza-os =) 10 000 pt 
 

Crioulo de Cabo Verde 
 

Quem mostra' bo 
Ess caminho longe? 
Quem mostra' bo 
Ess caminho longe? 
Ess caminho 
Pa São Tomé 
Sodade sodade 
Sodade 
Dess nha terra Sao Nicolau 

Si bô 'screvê' me 
'M ta 'screvê be 
Si bô 'squecê me 
'M ta 'squecê be 
Até dia 
Qui bô voltà 
Sodade sodade 
Sodade 
Dess nha terra Sao Nicolau 

 
 

Galego 

A xeoloxía é unha das Ciencias da Terra.  Os xeólogos axuda a localizar e a tratar os 
recursos naturais da Terra, como o petróleo ou o carbón, así como metais como o ouro, 
ferro, cobre ou uranio, por exemplo.   

A astroxeoloxía fai referencia á aplicación dos principios xeolóxicos a outros 
corpos do sistema solar. Aínda que tamén se usan terminos especializados coma 
selenoloxía (estudo da Lúa), etc.  

A xeoloxía relaciónase directamente con moitas outras ciencias, en especial co 
xeografía, e a astronomía.  Por outro lado, a xeoloxía utiliza ferramentas fornecidas pola 
química, a física e a matemática, entre outras, mentres que a bioloxíaa e a antropoloxía 
sérvense da xeoloxíaa para dar soporte a moitos dos seus estudos. 

 
 
Catalão 

El monestir d'Aniana o Abadia d'Aniana fou un establiment monàstic d'Occitània 
al lloc d'Aniana. 

Sant Benet, el seu fundador era fill, del comte got de Magalona que exercia el 752. 
El seu nom no es coneixia però modernament s'ha convingut que era Aigulf; era un dels 
principals senyors de Septimània. Benet va néixer el 751 un any abans de la submissió als 
francs i va rebre el nom de Witiza que després va canviar per Benet. 

Jove encara fou enviat a la cort de Pipí el Breu per ser patge de la reina que el va 
tenir molt ben considerat i el va elevar en l'escala de servidors. Va passar després a l'exèrcit 
on va servir amb distinció; però estava cridat per la vocació i va decidir retirar-se per fer 
vida solitària i com a prova va estar tres anys practicant virtuts austeres; després de la 
prova encara no tenia decidit el genere de vida que volia i va planejar viatjar com a pelegrí 
o fer de pagès o pastor però un incident el va fer decidir: estava al setge de Pavia amb 
l'exèrcit de Carlemany el 774 quan el seu germà, que estava també a la mateixa campanya 
al voler travessar un riu (possiblement el riu Ticino) va ser arrossegat per l'aigua; Benet 
sense pensar en el perill es va tirar al riu amb el seu cavall, hi va arribar nadant i el va poder 
treure. Llavors va fer votar d'abandonar per sempre l'exèrcit i es va retirar i va anar amb el 
seu pare al que res va revelar. Va consultar a un solitari del veïnat de nom Widmar, que era 
cec, i junts van preparar els mitjans per executar els seus projectes. 
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Siciliano 

L'agnosticu sparti li pusizzioni riliggiusi dû sapiri e dâ fedi. Ntî sta manera na 
pirsuna riliggiusi veni spartuta di n'ateu, pô fattu ca nu riliggiusu cridi mentri n'ateu nun 
cridi. L'agnosticu s'allonca 'n capu sti pusizzioni jènnu a diri ca sia l'uni ca l'àutri (riliggiusi e 
atei) si jettunu supra nu liveddu di canuscenza supra la riartà supiriuri dê cosi, cosa chista 
cu cui l'agnosticu nun si veni a truvari d'accordu. Assai pirsuni dicunu ca nun ci pò èssiri 
sta spartuta ntî l'affirmazzioni ca lu cridiri ô Signuri implica ca iddu esisti pi daveru. 

 
 
Esperanto 

Esperanto (origine Lingvo Internacia) estas la plej disvastigita internacia 
planlingvo. La nomo venas de la kaŝnomo "Dr. Esperanto", sub kiu la hebrea kuracisto 
Ludoviko Lazaro Zamenhofo en la jaro 1887 publikigis la bazon de la lingvo. Li intencis 
krei facile lerneblan neŭtralan lingvon, taŭgan por uzo en la internacia komunikado, 
tamen ne anstataŭigi aliajn, naciajn lingvojn.  

Kvankam neniu ŝtato akceptis Esperanton kiel oficialan lingvon, ĝi estas uzata de 
internacia komuno, nombranta laŭ diversaj taksoj cent mil ĝis du milionoj da parolantoj 
(depende de la lingvonivelo); estas proksimume unu milo da denaskaj parolantoj. 

 

Latim 

Portus Alacer est urbs in Brasilia Meridiana, caput provinciae Fluvii Magni 
Meridionalis, et emporium magnum sedesque oeconomica, urbana, et publica maxima in 
Brasilia Meridiana. 

Primo saeculo undevicensimo, aderant 6000 incolarum et 57 tabernae commercii. 
Anno 1820, pagus provectus vico (Lusitane: vila) nomine Vici Beatae Mariae Virginis Matris 
Dei Portus Alacris; anno 1822, vicus provectus oppidulum (Lusitane: cidade). Primi operarii 
peregrini (immigrantes) Germani 1824 adventi Portum Alacrem. Viae stratae lapide anno 
1848 et aqua perducta intra tecta anno 1861 coeptae sunt. Anno 1870, vehicula publice 
locata (carri) et lanternae gasalis telephonaque 1884 coeptae sunt. Anno 1889, urbi erant 
50 000 incolarum, novem cervisiae officinae, et 316 tabernae. Anno 1899–1900, aderant 
73 000 incolarum. 

 
 
Romeno 

Rebelde este o telenovelă mexicană, transmisă original din 4 octombrie 2004 până 
pe 2 iunie 2006. 

Rebelde a fost creat de Televisa. Este o adaptare a serialului argentinian Rebelde 
Way. Personajele originale au fost modificate și rescrise pentru audiența mexicană, unele 
personaje având trecuturi diferite în ambele versiuni chiar dacă aceste două versiuni 
conțin aproximativ aceleași personaje și aceeași acțiune. Serialul a avut trei sezoane. 

Diego Bustamante este fiul lui León Bustamante, un foarte puternic politician 
corupt. Diego este victima lipsei dragostei și afecțiunii tatălui lui și a personalității foarte 
slabe a mamei sale. De la părinții săi primește doar bani și îi sunt satisfăcute capriciile 
materiale. La începutul serialului, Diego este un copil prost crescut, arogant si un 
„casanova” care cucerește toate fetele „populare” din colegiu. Viața lui suferă o schimbare 
radicală când o cunoaște pe Roberta Pardo. Carențele afective ale amândurora îi vor face 
să se unească, iar dragostea îl va ajuta chiar să-și înfrunte tatăl. Totuși, în cele din urmă, 
dragostea a triumfat iar cei doi au putut să fie împreună. 

  


