
Código do informante: BN_82 

Duração: 46 segundos 

 

Resumo “Campo Ourique” 

 

Este texto fala-nos de um bairro tipicamente lisboeta Campo de Ourique [p sil] {PP} 

a…as… as suas ruas {HES} de passeios largos [p sil] têm várias lojas improvisadas 

onde as pessoas podem comprar os seus produtos para a alimentação diária [p sil] {PP} 

como o bairro é {ALONG + REP} é pequeno não há necessidade de usar transportes 

públicos para as suas deslocações [p sil] os prédios {PP} estão {ALONG} a cair {PP} 

as casas têm tectos altos [p sil] e {ALONG} existem várias lojas {PP} entre as quais 

têm produtos [p sil] {PP} mais recentes e outros já em desuso [p sil] {PP} os habitantes 

têm algum receio do que o futuro possa trazer ao seu bairro.  

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala-nos de um bairro tipicamente lisboeta, Campo de Ourique. As suas ruas 

de passeios largos têm várias lojas improvisadas, onde as pessoas podem comprar os 

seus produtos para a alimentação diária. Como o bairro é pequeno não há necessidade 

de usar transportes públicos para as suas deslocações. Os prédios estão a cair, as casas 

têm tectos altos e existem várias lojas entre as quais têm produtos mais recentes e outros 

já em desuso. Os habitantes têm algum receio do que o futuro possa trazer ao seu bairro.  

Total de palavras contabilizadas: 89 

Total de sílabas: 181 

 

P sil – 7 

REP –1 

ALONG –3 

PP – 7 

BLO –  

EvComp –1 

CORR – 

SUB –  

PH –  



TRUNC –  

INS –  

d –  

HES - 1 

 
Total: 19 eventos disfluentes ≈ 21 % 

 

Código do informante: BN_82 

Duração: 1minuto e 08 segundos  

 

Resumo “A Amazónia” 

 

Este texto fala-nos de uma das várias florestas que existe no planeta Terra, a floresta 

amazónica [p sil] esta floresta vista do céu é uma enorme mancha verde que parece não 

ter fim [p sil] o {ALONG} … se {CORR} o macaco quisesse atravessar a floresta [p 

sil] de ponta a ponta poderia fazê-lo saltando [p sil] de ramo em ramo nas suas [p sil] 

nos seus {CORR} milhões de árvores [p sil] {PP} o rio ama amazonas {REP} que é 

um rio que atravessa esta floresta [p sil] tem mais de mil e cem afluentes, alguns dos 

quais com mais de dois mil quilómetros [p sil] esta floresta tem sido danificada ao 

longo dos últimos quatrocentos anos [p sil] o que já {ALONG} … o que {REP} 

permite que muito dióxido de carbono se eleva à atmosfera já que não pode ser tratado 

[p sil] {PP} não pode ser tratado {REP} pelas árvores de modo a originar o oxigénio 

[p sil] o que aumenta o aquecimento global [p sil] {PP} {clique} [p sil] os biólogos 

estão a fazer todos os possíveis para puderem {ALONG} salvar a floresta o que é um 

trabalho árduo.   

 

Reconstrução do texto para análise no FreP: 

Este texto fala-nos de uma das várias florestas que existe no planeta Terra, a Floresta 

Amazónica. Esta floresta vista do céu é uma enorme mancha verde que parece não ter 

fim. Se o macaco quisesse atravessar a floresta de ponta a ponta poderia fazê-lo saltando 

de ramo em ramo nos seus milhões de árvores. O rio amazonas, que é um rio que 

atravessa esta floresta, tem mais de mil e cem afluentes, alguns dos quais com mais de 

dois mil quilómetros. Esta floresta tem sido danificada ao longo dos últimos 



quatrocentos anos o que permite que muito dióxido de carbono se eleva à atmosfera já 

que não pode ser tratado pelas árvores de modo a originar o oxigénio, o que aumenta o 

aquecimento global. Os biólogos estão a fazer todos os possíveis para puderem salvar a 

floresta, o que é um trabalho árduo. 

Total de palavras contabilizadas: 143  

Total de sílabas: 280 

 

P sil – 13 

REP –3 

ALONG –3 

PP – 3 

BLO –  

EvComp – 

CORR –2 

SUB –  

PH –  

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 24 eventos disfluentes ≈ 17 % 

 

 


