
TIPOLOGIA DE ERROS DE ESCRITA DE PALAVRAS 
 

Classificação Definição Exemplos 

Erros em correspondências regulares 
fonema-grafema – consoantes 

Geralmente, devem-se a problemas de 
discriminação fonológica (dificuldades na 
distinção entre sons próximos) 

Pescoço – bescoço 
Luta – luda  
Falada – valada 
Maravilhoso – maravinhoso 

Erros em correspondências fonema-
grafema regidas por regras contextuais 
– consoantes 

Devem-se a desconhecimento de regras 
ortográficas e ocorrem, frequentemente, 
nos fonemas /k/, /g/, /R/, /r/ 

Quilo – cilo 
Querido – cerido 
Guitarra – gitarra 
Correr – corer  
Campo – canpo 
Tambor – tanbor 
Sapo – sapu 

Erros em correspondências fonema-
grafema irregulares sem regra – 
consoantes 

Ocorrem com maior frequência nos 
fonemas /ʒ/, /s/, /ʃ/ 

Jeito – geito 
Casa – caza 
Azar – asar 
Exame – ezame 
Seda – ceda 
Máximo – mácimo 
Chocolate – xocolate 

Erros em correspondências fonema-
grafema – vogais 

Ocorrem devido à forma como certos 
fonemas são pronunciados 

Elefante – ilfante 
Come – com  

Ocorrem devido a fonemas que podem 
corresponder a diferentes grafemas 

Pato – patu 
Sorvete – survete 
Hipopótamo – ipopótamo 
Tampa – tãpa 

Ocorrem devido a dificuldades em fazer a 
notação de vogais nasais 

Lindo – lido 
Pente – pete 
Compra – copra 

Erros em correspondências fonema-
grafema – ditongos 

Ocorrem devido a ditongos que podem 
corresponder a diferentes grafemas 

Foram – forão  
Estão – estam  

Ocorrem devido à forma como certos 
ditongos orais são pronunciados 

Baixo – baxo  
Peixe – pexe 
Feijão – fejão 
Outro – otro 

Ocorrem devido a dificuldades em fazer a 
notação de ditongos (omissão da marca 
de nasalidade)  

Balão – balao 
Aviões – avioes 
Também – tambei 

Erros em sílabas complexas 

Ocorrem em sílabas CVC, com a omissão 
da última consoante, transformando a 
sílaba CVC em sílaba CV 

Tartaruga – tataruga 

Ocorrem com o desdobramento da sílaba 
CVC em duas sílabas CV Sorvete – sorovete 

Ocorrem nas sílabas CCV, omissão da 
segunda consoante, troca de posição da 
segunda consoante e intercalação de um 
fonema entre as duas consoantes 

Floresta – foresta 
Floresta – folresta 
Floresta – foleresta 

Ocorrem em sílabas CCVC com o 
desdobramento em três sílabas CV Flor – felore  

 

 


