
Conjugue adequadamente 24 dos verbos e encaixe-os no texto. Sobram 6. 

Incendiar Acontecer Levar Afogar Sentir Haver 

Sobreviver Provocar Desaparecer  Estar  Afundar Abrir 

Ajudar Assobiar Haver Começar Acordar Estragar 

Ruir Fugir Cair Recolher Renovar  Arrastar 

Deixar Tentar Ficar Parar Rodopiar Estabelecer  

 

O tremor de Lisboa 

A maior catástrofe que alguma vez ___(1) em Portugal foi o Terramoto de Lisboa 

de1755. Apesar de ter sido em Lisboa, o tremor de terra foi tão forte que ___ (2) 

estragos em todo o país e sentiu-se até ao Sul de França e Norte de África. 

Como era Dia de Todos os Santos, as pessoas ___ (3) muito cedo para irem à missa. 

Como era dia de guarda (como se chamava dantes aos feriados religiosos), ___(4) 

muitas velas acesas nas casas e nos altares das igrejas. Além disso, o dia ___ (5) muito 

frio, o que fez com que as pessoas ___ (6) as lareiras acesas em casa. 

Eram cerca das 9h45 da manhã, quando se ___ (7) um abalo de terra muito violento. 

Em toda a cidade de Lisboa começaram a ___ (8) casas e prédios e a ___ (9) pedras 

para a rua. Muitas pessoas ___ (10) soterradas nas igrejas onde estavam a assistir à 

missa. O cais da cidade ___ (11) completamente e a água do rio Tejo começou a 

avançar para a cidade. Além do terramoto em terra, sentia-se o maremoto no mar e no 

rio. Os barcos que estavam no rio começaram a ___ (12) e a afundar-se a pique. ___ 

(13) falhas na terra... 

Passado algum tempo, ___ (14) um segundo abalo muito violento. A cidade ___ (15). 

As velas e as lareiras que tinham sido deixadas acesas ___ (17) as chamas a crescer 

ainda mais. As pessoas que ___ (16) rezavam nas ruas, cobertas de pó. Durante horas, 

os abalos não pararam, embora já fossem mais fracos do que os primeiros. 

Em Lisboa, a Baixa estava praticamente destruída. Milhares de pessoas desceram até 

ao Terreiro do Paço para tentarem ___ (18) dos incêndios e da queda de paredes e 

pedras. ___ (19) todos os pertences que puderam e ___ (20)apanhar um dos barcos 

que estavam a ___ (21) pessoas. Mas as ondas do rio estavam tão altas que acabaram 

por ___ (22) os barcos e muitas pessoas ___ (23). Durante três dias, os abalos e os 

incêndios não ___ (24)! 
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