
Código do Informante: SS_83  

Duração: 1 minuto e 01 segundos 

 

Resumo “A Amazónia” 

 

´tão este texto fala-nos da floresta amazónica e como a floresta {ALONG} amazónica é 

extremamente rica [p sil] tem {ALONG} tem tem {REP} o ponto de encontro entre 

{ALONG} entre entre {REP} uma floresta extremamente rica ao nível da sua fauna e 

também [p sil] ao nível d da da {BLO + REP} sua flora [p sil] portanto é um texto que 

faz uma {ALONG} uma uma {REP} a pre pre se sentação {REP} apresentação 

bastante bonita e bastante bem feita [p sil] sobre {ALONG} a riqueza que é a a  a 

{REP} amazónia [p sil] por outro lado o texto termina [p sil] depois fazendo o alerta 

muito importante [p sil] dado {PP} focalizado {CORR} no {ALONG} qual é o 

desempenho do homem e de {ALONG} e da {CORR} da a a ti ti tude da atitude 

{REP} que o homem tem normalmente [p sil] face a este tipo de {ALONG} de de 

{REP} eco eco sis sis sis tema {REP} + {ALONG} ecossistema e o homem 

normalmente [p sil] o que faz é {PP} é {REP + ALONG} é  des des des destru destru 

destruí-los {REP}  

 

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala-nos da floresta amazónica e como a floresta amazónica é extremamente 

rica, tem o ponto de encontro entre uma floresta extremamente rica ao nível da sua 

fauna e também ao nível da sua flora. Portanto, é um texto que faz uma apresentação 

bastante bonita e bastante bem feita sobre a riqueza que é a amazónia. Por outro lado, o 

texto termina depois fazendo o alerta muito importante focalizado no qual é o 

desempenho do homem e da atitude que o homem tem normalmente face a este tipo de 

ecossistema e o homem normalmente o que faz é destruí-los. 

 

Total de palavras contabilizadas: 100 

Total de sílabas: 205 

 

 

P sil – 9 

REP –11 



ALONG –10 

PP – 2 

BLO – 1 

EvComp –3 

CORR – 2 

SUB –  

PH –  

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 38 eventos disfluentes ≈ 38 % 

 

 

Código do Informante: SS_83  

Duração: 1 minuto e 12 segundos 

 

Resumo “Campo Ourique” 

 

Este texto fala-nos de {ALONG} de c c ca camp Campo {BLO + REP} de Ourique, 

Campo de Ourique {REP da expressão} Ourique que é um {ALONG} dos bairros 

fundamentais da nossa cidade de Lisboa [p sil] a e fala-nos de {ALONG} … do 

{CORR} que ele é típico e da forma que ele tem [p sil] as ruas cheias de loja [p sil] que 

são lojas que {ALONG} fazem o ponto de encontro entre as pessoas mais simples e as 

pessoas mais ricas [p sil] fala-nos também dos bairros que tem {ALONG} tem [p sil] 

eu acho que fala faltar [p sil] falta falar {CORR} um bocadinho acerca das árvores e 

como é super verde [p sil] mas sobretudo é um texto {ALONG} interessante e que nos 

explica [p sil] de uma forma bastante real o que é o bairro {PP} o que é que tem de 

importante e {ALONG} é interessante ver como ele [p sil] {PP} faz o ponto de 

encontro entre as pessoas mais simples e as pessoas mais riscas … mais ricas {CORR} 

por outro lado fala-nos, e com uma certa razão, de {ALONG} como é que este bairro 

tão rico, como é que estas informações tão típicas podem vir podem vir {REP} um dia 

a ser {ALONG} desvanecidas porque {ALONG} porque {REP} porque ao lado têm 



têm {REP} mundos muito mais ricos como, é por exemplo, as amo amo re rei ras 

{REP} Amoreiras.  

  Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala-nos de Campo de Ourique, Campo de Ourique que é um dos bairros 

fundamentais da nossa cidade de Lisboa e fala-nos de do que ele é típico e da forma que 

ele tem as ruas cheias de loja, que são lojas que fazem o ponto de encontro entre as 

pessoas mais simples e as pessoas mais ricas. Fala-nos também dos bairros que tem. Eu 

acho que falta falar um bocadinho acerca das árvores e como é super verde, mas 

sobretudo é um texto interessante e que nos explica de uma forma bastante real o que é 

o bairro, o que é que tem de importante e é interessante ver como ele faz o ponto de 

encontro entre as pessoas mais simples e as pessoas mais ricas. Por outro lado fala-nos, 

e com uma certa razão, de como é que este bairro tão rico, como é que estas 

informações tão típicas podem vir um dia a ser desvanecidas porque ao lado têm 

mundos muito mais ricos como é, por exemplo, as Amoreiras. 

Total de palavras contabilizadas: 173 

Total de sílabas: 302 

 

P sil – 9 

REP –5 

ALONG –10 

PP – 2 

BLO – 1 

EvComp –1 

CORR – 3 

SUB –  

PH –  

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 31 eventos disfluentes ≈ 18 % 



 


