
A Amazónia. A floresta …amazónica é um território com surpreendente resistência a 

toda a agressão humana que tenta devastá-la desde há quatrocentos anos. 

Fotografada de dez mil metros de altitude, a mancha vvverde da floresta, que se 

observa até à linha do horizzzonte, p-p-parece infindável. Pa-p-p-pa-para percorrer 

uma distância de quatro mil quilómetros, um macaco aventureiro poderia nunca tocar o 

solo se saltasse de ramo em ramo nas gigantescas árvores. 

O rio Amazonas, o maior do mundo em volume de águas transportadas, apresenta-se 

como fulcro desta imensa floresta do tamanho dos Estados Unidos. A complexa 

bbbacia hidrográfica do Amazonas é constituída por mil e cem afluentes, alguns dos 

quais têm mais de dois mil quilómetros de comprimento, onde existem ppara cima de 

mil e quinhentas espécies diferentes de peixes. 

Nesta imensa floresta, os rios e as selvas albergam a maior concentração de espécies 

hum vvvivas, preciosas para o equilíbrio ecológico. Uma característica extraordinária 

da floresta am-amazónica é o facto de grande parte dela … se manter inalterada há cem 

milhões de anos, dado não ter sofrido os efeitos da última glaciação. 

Que fazem os os repetição estudiosos desta floresta? T-t-t-tentam que o seu enorme 

manancial biológico, biótico, ssseja preservado de todas as agressões, o mais 

eficazmente possível. 

 

A – repetição de fragmentos de palavras - 4 

B – fonações disrítmicas - 6 

C – tensão e pausas - 2 

D – Repetição de palavras - 1 

E – Repetição de frases -  

F – Revisões - 1 

G – interjeição de sons, sílabas, palavras ou frases - 1 

H – Recuo -  
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Campo de de Ourique. C-c-c-campo de Ourique é um bairro de Lisboa com hábitos 

extraordinários que parecem ter parado no tempo. Visto de uma das …suas belas 

esplanadas, o bairro colorido e calmo, que se vislumbra através dos eléctricos em 

movimento, parece um dos, um daqueles b-b-b-bairros antigos …dos filmes 

portugueses. 

P-p-p-para encontrar tudo aquilo de que se precisa no no dia-a-dia, qualquer residente 

habitual … não tem de fazer grandes deslocações que o obriguem ao uso de transportes.  

A vida neste bairro mundano, um dos mais interessantes da cidade, revela-se ao virar 

de cada esquina nas suas ruas de passeios largos. O casario heterogéneo do bairro é 

formado por casas antigas de soalho e tectos altos, cheias de dignidade, e por prédios a 

cair de podre onde se encontram as melhores famílias e  eeeh e as pessoas mais simples. 

Nas manhãs de sábado, eh aaas donas de casa …atarefadas procuram os melhores 

produtos frescos, à venda nos vários mercados improvisados.  

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

fantásticas e inesperadas, visto reunir lado a lado umas ultra sofisticadas e outras plenas 

de objectos de desuso. 

Como reagem os moradores de Campo de Ourique? Receiam que as vizinhas t-t-

torres do progresso ponham em perigo o seu bem-estar, mu-muito em breve. 

 

A – repetição de fragmentos de palavras - 6 

B – fonações disrítmicas - 2 

C – tensão e pausas - 4 

D – Repetição de palavras - 3 

E – Repetição de frases -  

F – Revisões - 3 

G – interjeição de sons, sílabas, palavras ou frases - 2 

H – Recuo -  
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