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PORTUGUÉS 

 

OPÇÃO A 

 

O PAICV apresentou esta sexta-feira uma agenda que ambiciona para Cabo Verde no horizonte de 2030 atingir o patamar de 

desenvolvimento com um PIB “per capita” de 12 mil dólares. Esta pretensão foi tornada pública ontem à noite pelo presidente 

do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, José Maria Neves, durante a cerimónia pública da apresentação da sua 

recandidatura. 

Para isto, o líder do PAICV entende ser necessário trabalhar para que o país possa ter um Índice de Desenvolvimento Humano 

superior a 0,7 razão pela qual promete trabalhar para proporcionar “forte investimento” em áreas como educação, saúde, 

segurança social, para que o país cresça do ponto de vista económico. 

José Maria Neves avançou igualmente que o PAICV tem uma agenda “forte e ousada“ para partilhar com todos os militantes e 

cabo-verdianos”, capaz de acelerar o ritmo de crescimento e transformação de Cabo Verde, com “propostas ambiciosas no 

domínio de “cluster” do mar e da energia renovável”. 

O líder do PAICV apontou ainda, como meta, atingir 100 por cento de penetração de energia renovável dentro de sete anos, o 

que, no seu entender, exige um investimento de cerca de três bilhões de contos, acrescentando que já se está a mobilizar 

parcerias para iniciar em 2014 os trabalhos para a materialização deste sonho. 

Neste momento, indicou, Cabo Verde está entre os 25 e 30 por cento de penetração de energias limpas, pelo que promete criar 

mais oportunidades de negócio para empresas ligadas a esta área. 

Sob o lema “Por um Cabo Verde Próspero”, o candidato a sua própria sucessão, promete transformar o arquipélago numa 

importante plataforma de projecção de energias renováveis na África Ocidental e no continente africano. 
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PRIMEIRA PERGUNTA (1.5 valores) 

Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo. 

SEGUNDA PERGUNTA (1.5 valores) 

Explique o sentido no texto das seguintes expressões ou palavras: 

“investimento”, “ousada”, “partilhar”, “atingir”, “parcerias”, “projecção”.  

TERCEIRA PERGUNTA (2 valores) 

Desenvolva o seguinte assunto: “As energias e o ambiente” 

QUARTA PERGUNTA (2 valores) 

Escolha a forma correta, segundo o modelo proposto: 

Canto as canções que passam na tv – Cantei as canções que passaram na tv 

Dão as onze horas na sala de jantar, quando Luís, que está deitado na cadeira, diz, dirigindo-se a nós todas: ‘Atenção!’; é, 
nesse momento, quando ouço o ruído, venho para a cozinha, vejo os vidros rotos  e perco o caderno 

QUINTA PERGUNTA (2 valores) 

Variação sociolinguística do português lusitano e do português brasileiro. Aspectos sociolinguísticos do português em África  

SEXTA PERGUNTA (1 valor) 

Audição : Depois de ouvir o texto responda as questões que se indicam: 

 
Cite três equipamentos electrónicos de que fala Francisco 
Quando compensa trocar um equipamento electrónico? 
O que equivale a 681 vezes o peso da Torre Eiffel? 
Quais as razões por que os equipamentos electrónicos devem ser reciclados? 


