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Textos  

 

A Amazónia  

 

 

A floresta ama amazónica {REP} é um território
1
 {ALONG = 558 ms} com 

surpreendente resistência a toda a agressão humana que tenta devastá-la [p sil = 517 

ms] [{PH} … desde {CORR} [p sil = 338 ms] há há {REP} quatrocentos anos 

[p sil = 495 ms]. 

Ft Fotografada {BLO} de dez mil metros de altitude, a mancha verde [p sil = 

285 ms] deda {CORR} floresta [p sil= 463 ms], que se observa até à linha do 

horizonte, parece infindável [p sil= 445ms]. Para percorrer uma distância de quatro mil 

metros{SUB} quilómetros, um macaco aventureiro [p sil= 515 ms] poderia nunca 

tocar o solo se saltasse de ramo em ramo nas gigantescas árvores [p sil= 458ms]. 

O rio Amazonas, o maior do mundo em volume de águas transportadas [p sil= 

482 ms], apresenta-se como fu fulcro {REP} [p sil= 647 ms] desta imensa floresta do 

tamanho dos Estados Unidos [p sil= 412 ms]. A complexa bacia hidrográfica do 

Amazonas é constituída por mil e cem afluentes [p sil= 472 ms], alguns dos quais [p sil 

= 445 ms] têm mais de dois mil quilómetros de comprimento, onde existem para cima 

de mil e quinhentas espécies [p sil= 405 ms] diferentes de peixes [p sil= 625 ms]. 

Nesta imensa floresta, os rios e as selvas [p sil =315 ms] albergam a maior con 

concentração {REP} concentração [p sil= 502 ms] de espécies vivas da Terra, preciosas 

para o equilíbrio ecológico [p sil= 667ms]. Uma característica extraordinária da floresta 

amazónica é o facto [p sil= 393 ms] de gran de grande {REP} parte dela se manter 

inalterada há cem milhões de de {REP} anos [p sil= 710 ms], dado não ter sofrido os 

efeitos da última glaciação [p sil= 850 ms]. 

Que fazem os estudiosos desta floresta? [p sil = 230 ms] Tentam que o seu 

enorme manancial biótico seja pre preservado {REP} preservado [p sil= 573ms] de 

todas as agressões, o mais eficazmente possível. 

 

                                                           
1
 357 ms (retirar: 201 ms) 



Campo de Ourique = não lê o título  

 

Campo de Ourique é um bairro de Lisboa com com {REP} hábitos 

extraordinários que parecem
2
 {ALONG =838 ms} parecem ter p pa parado {BLO + 

REP} no tempo [p sil = 263 ms]. Visto de uma das suas belas esplanadas, o bairro 

colorido e calmo, que se vislumbra através dos eléctricos em em {REP} movimento [p 

sil= 470 ms], parece um daqueles bairros antigos dos filmes portugueses [p sil= 515 

ms]. 

Para encontrar tudo aquilo de que se precisa no dia-a-dia [p sil= 398 ms], 

qualquer residente habitual não tem de fazer grandes d des deslocações
3
 {BLO + REP + 

ALONG = 475 ms} deslocações que o obriguem [p sil= 505 ms] ao uso de transportes 

[p sil= 570 ms]. 

A vida deste bairro mundano, um dos mais interessantes da cida da cidade 

{REP} [p sil= 627 ms], revela-se ao virar de cada esquina das suas ruas de p passeios 

{BLO} passeios largos [p sil= 515 ms]. O casario heterogéneo do ba do bairro {REP} é 

formado [p sil = 472 ms] p por {BLO} casas an antigas {REP} de soalhos {INS} e 

tectos falsos {SUB} altos [p sil= 415 ms], cheias de di dignidade {REP}, e por prédios 

{BLO} a cair de podre onde se encontram as melhores famílias e as pessoas mais mais 

{REP} simples [p sil= 820 ms]. 

Nas manhãs de sábado [ênfase na primeira sílaba], as donas de casa atarefadas 

[p sil = 510 ms] procuram os melhores produtos frescos [ênfase na primeira sílaba], à 

venda nos vários mercados improvisados [p sil= 700 ms], 

Um aspecto interessante deste bairro deve-se ao facto de ter as lojas mais fan 

fantásticas {REP} e inesperadas [p sil= 570 ms], visto reunir lado a lado umas ultra 

sofisticadas e outras pl plenas {BLO} plenas de objectos de desuso [p sil= 900 ms]. 

Como reagem os moradores de de {REP} Campo de Ourique? Receiam que as 

vizinhas torres do progresso [p sil= 440 ms] ponham em perigo o seu bem-estar, muito 

em breve. 

 

 

 

 

                                                           
2
 200 ms (retirar: 638 ms) 

3
 366 ms (retirar: 109 ms) 



Resumos 

 

 “A Amazónia”  

 

Este texto [p sil =310 ms] fala-nos de [p sil = 2840 ms] isto agora [p sil= 1367 ms] da 

amazónia, que é uma floresta [p sil = 805 ms] que {ALONG = 487 ms}
4
 vista de 

satélite {PP =463 ms} ft ft foto fotografada {BLO + REP} de satélite {CORR} {PP 

=1390 ms} + [p sil =1505 ms] + {clique} parece não {ALONG =927 ms}
5
 terminar, 

parece que vai até à {ALONG = 433 ms}
6
 linha do hori horizonte {REP} [p sil= 735 

ms] ou se ou seja {REP} é infindável {PP =1595 ms} + [p sil = 3415 ms] um macaco 

poderia {BLO} percorrer cerca de [p sil =325 ms] quatro mil quilómetros {PP =1058 

ms} + {clique} salt saltand saltando {REP} de ramo em ramo, q que {BLO} não iria 

{ALONG = 953 ms}
7
 [p sil = 470 ms] que [p sil =380 ms] não iria {REP} s ser 

{BLO} pre pre preciso {REP} preciso {PP =405 ms} t toc tocar {BLO + REP} em 

terra {PP =1952 ms} + [p sil = 4412 ms] + {clique} o amazo … a amazónia {CORR} 

possui {ALONG =782 ms}
8
 o maior rio {ALONG = 693 ms}

9
 [p sil = 275 ms] do 

mundo é o é o {REP} maior rio do mundo {REP} que {ALONG = 660 ms}
10

 {clique}  

[p sil =605 ms] tem o tamanho dos Estados u unidos {REP} Unidos [p sil = 1117 ms] e 

que tem muitos afluentes e que nesses afluentes e nessa s se selva {BLO + REP}[p sil = 

352 ms] t tem {BLO} várias espécies {PP =1170 ms} desde  há {ALONG = 605 ms}
11

 

cem milhões de {BLO}  anos  {PP =2217 ms} + [p sil = 7862 ms]  e {ALONG = 675 

ms}
12

 os investigadores tentam {risos} [p sil = 512 ms] procu procu ram {CORR} + 

{REP}  não {ALONG = 917 ms}
13

 [p sil =1768 ms]  não não não não {REP} permitir 

que se {ALONG =1280 ms}
14

 [p sil= 280 ms] devaste a amazónia para {ALONG = 

1115 ms}
15

  [p sil=268 ms] pre preservar {REP} as espécies. 

 

                                                           
4
 143 ms (retirar: 344 ms ) 

5
 173ms (retirar: 754 ms) 

6
 360ms (retirar: 73 ms) 

7
 230 ms (retirar: 723 ms) 

8
 252 ms (retirar: 530 ms) 

9
 189 ms (retirar: 504 ms) 

10
 Idem 4 (retirar: 517 ms) 

11
 93 ms (retirar: 512 ms) 

12
 68 ms (retirar: 607 ms) 

13
 Idem 5 (retirar: 744 ms) 

14
 171 ms (retirar: 1109 ms) 

15
 254 ms (retirar: 861 ms) 

 



“Campo Ourique”  

 

e e este {BLO + REP} texto [p sil =502 ms] fala-nos de um bairro que [p sil= 487 ms] 

é antigo e é fan t ta tas tico { BLO + REP} [p sil = 598 ms ] pelas suas [p sil = 362ms] 

cara características {REP}+ {ALONG = 710 ms}
16

 antigas [p sil = 393 ms] e 

{ALONG = 375 ms}
17

  e {REP}  pitorescas  {PP =1093 ms}  + [p sil = 1587 ms] é um 

bairro onde se pode encontrar [produzida de forma hesitante] tudo {PP =735 ms} todo 

{CORR} o tipo de {ALONG =517 ms}
18

 lojas [p sil = 610ms]  quer lojas muito so 

sofisticadas {REP}, q quer {BLO} lojas com produtos mais [p sil = 347 ms] básicos, 

mais simples {PP =1010 ms} + {clique} + [p sil = 915 ms] as casas [p sil =235 ms] 

caracterizam-se por ser {PP =492 ms} antigas, há c casas {BLO} antigas c com com 

{BLO + REP} tectos altos [p sil = 902 ms] e {ALONG = 637 ms}
19

 de de fa de 

famílias {REP} mais ricas e há casas a cair de de {REP} podre {PP =1800 ms}  

{clique} as senhoras ao {ALONG = 688 ms}
20

 sábado de manhã [p sil = 875 ms] têm 

por {ALONG = 790 ms}
21

 [p sil = 422 ms ] há hábito {REP} ir {ALONG = 600 ms}
22

 

[p sil = 835 ms] ao encontro de {ALONG =365 ms}
23

 de {REP} produtos frescos 

{ALONG =425 ms}
24

 {PP =1580 ms}+ [p sil = 3055ms] e os vizinhos <em vez de 

habitantes> {PP =1403 ms} + {CORR} e colo e coloca-se {REP} a ques a questão 

{REP} de {ALONG =463 ms}
25

 [p sil = 458 ms] se os vizinhos  {PP = 315 ms} que 

têm medo ou não de {ALONG = 615 ms}
26

 de {REP} que o pr o progre progresso 

{BLO + REP} {PP =505 ms} e es estrague {BLO + REP} estrague o {ALONG =772 

ms}
27

 [p sil= 1077 ms] a {CORR} característica típica do bairro. É só.  

 

                                                           
16

 267 ms (retirar: 443 ms) 
17

 68 ms (retirar: 307 ms) 
18

 111 ms (retirar: 406 ms) 
19

 Idem 18 (retirar: 526 ms) 
20

 126 ms (retirar: 562 ms) 
21

 187 ms (retirar: 603 ms) 
22

 94 ms (retirar: 506 ms) 
23

 Idem 18 (retirar: 254 ms) 
24

 211 ms (retirar: 214 ms) 
25

 Idem 18 (retirar: 352 ms) 
26

 Idem 18 (retirar: 541 ms) 

27
 69 ms (retirar: 703 ms) 


