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OPÇÃO B 

O antigo chefe de Estado de Cabo Verde António Mascarenhas Monteiro está desde terça-feira na Guiné-Conacri a chefiar 
uma missão de alto nível de acompanhamento das eleições presidenciais guineenses. 

Segundo uma nota de imprensa do gabinete de Mascarenhas Monteiro, hoje divulgada, o convite partiu do Instituto Democrático 
Nacional dos Assuntos Internacionais (NDI) dos Estados Unidos e visa contribuir para que as eleições presidenciais de 27 de Junho 
sejam pacíficas, transparentes e credíveis. 

As actividades da missão liderada pelo segundo Presidente de Cabo Verde (1991/2001) começaram quarta-feira e terminam a 
31 deste mês, estando agendados contactos com os líderes dos principais partidos políticos, líderes cívicos e organizações da 
sociedade civil. 

A missão do NDI integra também o constitucionalista maliano Amidou Dabaté, a ex-ministra dos Direitos Humanos da República 
Democrática do Congo, Marie Madeleine Kalala, e o general Fernand Amoussou, do Benim, antigo comandante das forças da ONU na 
Costa do Marfim. 

Desde Dezembro de 2008 que a Guiné-Conacri está a ser liderada por uma Junta Militar, que tomou o poder logo a seguir à 
morte do Presidente Lansana Conté. 

Às presidenciais, que marcam o regresso ao pluralismo político de facto na Guiné-Conacri, após quase 25 anos de liderança 
com "mão de ferro" de Lansana Conté, concorrem mais de duas dezenas de candidatos. 

Lansana Conté, nascido em 1934, presidiu a Guiné-Conacri de 03 de abril de 1984, altura em que assumiu o poder através de 
um golpe de Estado, mantendo-se no cargo até 22 de Dezembro de 2008, data da sua morte, cujas circunstâncias estão ainda por 
esclarecer. 

http://www.panapress.com 

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: 

“chefiar”, “visa”, “agendados” 

TERCEIRA PERGUNTA (2 valores) 

Desenvolva o seguinte assunto: “A democracia” 

QUARTA PERGUNTA (2 valores) 

-Escreva a frase proposta utilizando a forma verbal correta segundo o seguinte modelo: 

Chego de longe; vou para qualquer parte - Cheguei de longe; fui para qualquer parte 

Eles sabem desses assuntos; eu também sei; toda a gente tem algum conhecimento dos sucessos; são graves; eu tenho muito interesse 
e tu mesmo fazes tudo para ficares a conhecer. É natural. Queremos saber.  

QUINTA PERGUNTA (2 valores) 

Aspectos do mundo cultural africano de língua portuguesa 

SEXTA PERGUNTA (1valor) 

Para que é feita a sugestão do Francisco e da Inês? 
Que são os pellets (em não mais de cinco palavras)? 
Para que contribui o dióxido de carbono? 
Cite três árvores diferentes usadas para elaborar os pellets referidas na audição 


