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DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 
 

ÉPREUVE PORTUGAIS 
 

SÉRIES : TOUTES 
 

SESSION 2018 
 
 
 
Durée : 1 heure 30  
 
 
 
Barème : 
 

I. COMPRÉHENSION D’UN TEXTE ÉCRIT 50 points 

II. EXPRESSION ÉCRITE    50 points 

 
 
 
 

L’usage du dictionnaire n’est pas autorisé. 

 
 
 
 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 
 

Le sujet comporte 3 pages numérotées de 1/3 à 3/3. 
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TEXTE 

 
 

«JUNTOS PARA TODOS» 
 
 

O palco do Meo Arena, em Lisboa, reuniu 25 artistas nacionais numa noite solidária 

que rendeu 1,153 milhão de euros. O dinheiro será usado para apoiar as vítimas dos 

incêndios da região de Pedrógão Grande. 

 

Ontem, 14 mil espetadores encheram a maior sala de espetáculos do país, no 

concerto que foi transmitido em direto e em simultâneo pela RTP, SIC e TVI e em 5 

mais de cem rádios, incluindo todas as rádios nacionais, um acontecimento histórico. 

[…] 

 

O dinheiro vai ser entregue à União de Misericórdias Portuguesas, uma rede de 

centros de apoio e tratamento a pessoas com dificuldades, como doentes e 

inválidos, bebés e pessoas de terceira idade. 10 

 

Além do concerto de homenagem às vítimas, também o grupo Imprensa (que é dona 

da SIC, da Visão Júnior e do Expresso) conseguiu angariar1 852.490,70 euros com a 

campanha «Um abraço a Portugal». Este valor é o resultado da contribuição dos 

telespectadores da SIC e SIC Internacional, que ligaram para a linha telefónica 

solidária SIC/SIC Esperança. As revistas Visão, Caras, TV Mais, Telenovelas e o 15 

jornal Expresso também doaram 10% das receitas das vendas das suas edições da 

semana passada às populações afetadas. 

 
in Visão Júnior, 26 de junho de 2017  

 
1 Angariar : récolter 
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TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT 

Les candidats composeront sur une copie séparée. Ne rien écrire sur le sujet. 

Leia o texto com atenção e responda às perguntas seguintes em português. 
 

I. COMPRÉHENSION D’UN TEXTE ÉCRIT (50 points) 
 

1. Justifique as afirmações seguintes com um elemento do texto como no 
exemplo:  
 
Exemplo: A noite solidária que reuniu 25 artistas nacionais teve lugar em 
Lisboa. 
Resposta: « O palco de Meo Arena, em Lisboa, reuniu 25 artistas nacionais 
numa noite solidária ».  
 

a. Artistas portugueses participaram no concerto. 
b. O concerto rendeu mais de um milhão de euros. 
c. O dinheiro angariado vai servir a ajudar as vítimas dos incêndios da 

região de Pedrógão Grande. 
d. O concerto reuniu mais de 10 mil espetadores.  

 
2. Responda em português às perguntas seguintes:  

 
a. A quem vai ser entregue o dinheiro recolhido? 
b. Qual é o objetivo da campanha «Um abraço Portugal»? 
c. Como é que o grupo Imprensa conseguiu recolher 852 490,70 euros? 
d. Qual foi a contribuição das revistas Visão, Caras, Tv Mais, Telenovelas 

e o jornal Expresso? 
 
 

II. EXPRESSION ÉCRITE (50 points) 
 
Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre 
composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre établissement. 
 
Vous traiterez en portugais le sujet suivant: (de 50 à 80 mots) 
 
Como é que podemos ajudar os outros? Ilustre a sua resposta com exemplos 
concretos.  
 


