
Código do Informante: RP_86 

Duração: 40 segundos   

 

Resumo “Campo Ourique” 

 

Portanto, este {ALONG + REP} este texto foi sobre {ALONG} sobre Campo de 

Ourique portanto [p sil] {PP} falou sobre {ALONG} as as {REP} ruas e as lojas {PP} 

do mercado que tem e como as pessoas encaram [p sil] {PP} esta [p sil] penso que 

cidade {PP} [p sil] {PP} [p sil] pronto [p sil] cheia de comércio com lojas mais 

sofisticadas nomeadamente umas torres [p sil] que agora se prevê ou que se teme [p sil] 

que venham {PP} portanto [p sil] a {ALONG} eliminar [p sil] o {ALONG} [p sil] o o 

{REP} comércio tradicional [p sil] e pronto penso que é isto.   

 

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

 

Portanto, este texto foi sobre campo de Ourique, portanto falou sobre as ruas e as lojas, 

do mercado que tem e como as pessoas encaram esta penso que cidade …  pronto, cheia 

de comércio, com lojas mais sofisticadas, nomeadamente umas torres que agora se 

prevê ou que se teme que venham, portanto, a  eliminar o comércio tradicional e pronto, 

penso que é isto.   

Total de palavras contabilizadas: 63 

Total de sílabas: 122 

 

P sil – 12 

REP –3 

ALONG –5 

PP – 6 

BLO –  

EvComp –1 

CORR – 

SUB –  

PH –  

TRUNC –  



INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 27 eventos disfluentes ≈ 43 % 

 

Código do Informante: RP_86  

Duração: 42 segundos 

 

Resumo “A Amazónia” 

 

Este texto falou da {ALONG} floresta amazónica {PP} [p sil] refere-se portanto à 

{ALONG} sua imensidão [p sil] que {ALONG} diz que visto de {PP} [p sil] cerca de 

dez mil metros [p sil] de altitude é um imenso [p sil] {PP} grande verde {PP} [p sil] um 

macaco se quisesse percorrer toda a floresta poderia ter que nunca que {ALONG + 

REP} que ir ao solo poder … bastaria {CORR} saltar de ramo em ramo, tal é a 

densidade da da {REP} mesma [p sil] {PP} [p sil] alberga mais de mil e quinhentos 

{ALONG} espécies de peixes {ALONG} tem uma imensa fa … {PP} flora animal 

{CORR} e vegetal [p sil] e {ALONG} e penso que isto é o mais importante. 

 

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto falou da floresta amazónica, refere-se portanto à sua imensidão, que diz que 

visto de cerca de dez mil metros de altitude é um imenso grande verde, um macaco se 

quisesse percorrer toda a floresta poderia ter que nunca que ir ao solo, bastaria saltar de 

ramo em ramo, tal é a densidade da mesma. Alberga mais de mil e quinhentos espécies 

de peixes, tem uma imensa flora animal e vegetal e penso que isto é o mais importante. 

Total de palavras contabilizadas: 79 

Total de sílabas: 151 

 

P sil – 9 

REP –2 

ALONG –7 

PP – 6 



BLO –  

EvComp –1 

CORR –2 

SUB –  

PH –  

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 27 eventos disfluentes ≈ 34 % 

 

 


