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DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 

 

ÉPREUVE DE PORTUGAIS 

 

SÉRIES : TOUTES 

 

SESSION 2014 

 

Durée : 1 heure 30  

Coefficient : 1 

 

Barème : 

 

I. COMPRÉHENSION DU TEXTE  6 points 

II. COMPÉTENCE LINGUISTIQUE  5 points 

III. EXPRESSION PERSONNELLE  7 points 

 

L’usage du dictionnaire et de la calculatrice n’est pas autorisé. 

 

 

 

 

 

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

L'orthographe et la présentation sont notées sur 2 points 
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TEXTE 
 

 
ADQUIRA NO SÍTIO MAIS ADEQUADO 

 

A loja de animais seguramente não é o sítio adequado para adquirir um 
cão… Porque não sabe nada do cachorro1, das condições em que foi criado, o seu 
comportamento, a sua saúde. 

Num refúgio de animais poderá encontrar o seu companheiro ideal – ou uma 
dor de cabeça. Efetivamente, poderá estar a salvar a vida a um animal, mas por 5 
outro lado a informação sobre o seu potencial comportamental e acompanhamento 
futuro serão limitados. 

Se optar por adquirir num criador, escolha-o de forma ponderada. Visite 
vários, veja os que se preocupam com o bem-estar dos pais e cachorros, veja quais 
os que lhe oferecem mais segurança… Adquira o seu cachorro a quem lhe inspirar 10 
confiança, não a quem lhe fizer o preço mais baixo! 

Porque adquirir um cão implica sempre um certo custo inicial, quer no cão 
quer em toda a panóplia de material que irá precisar (camas, gamelas, ração, 
brinquedos, coleira e trela2, etc.) e em custos veterinários, não tome uma decisão 
precipitada. Pondere todos os prós e os contras, investigue calmamente… e 15 
aproveite para pôr de lado o dinheiro que irá precisar para que, quando o momento 
certo chegar, não afete significativamente o seu orçamento3 mensal. 

Carla CRUZ (criadora), Cães e Companhia, n° 193, Junho de 2013, p. 37. 
 

 

                                                            
1 o cachorro : le chiot, le petit chien 
2 a trela : la laisse  
3 o orçamento : le budget 
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TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT 

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

I. COMPRÉHENSION DU TEXTE  (6 points)  

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

1) A loja de animais não é o sítio adequado para comprar um cão. Indique duas razões. (2 points) 
2) Qual é o aspeto positivo que apresenta a aquisição dum animal num refúgio? (1 point) 
3) O que se deve fazer antes de adquirir um cachorro num criador? Indique 3 elementos. (1,5 points) 
4) Que custos tem a aquisição de um cão? Indique 3 elementos. (1,5 points) 

II. COMPÉTENCE LINGUISTIQUE  (5 points) 

1. Transforme as palavras como no exemplo: (1 point) 

Exemplo: Um cachorro > Um cachorrinho  

a. O cão  b. O animal  c. A ração   d. A cama 

2. No texto fala-se de cães que podem ser comprados em lojas de animais. Cite 4 outras espécies de animais 
que é possível comprar nessas mesmas lojas. (1 point) 

3. Ponha no plural como no exemplo: (1,5 point) 

Exemplo: O cão é um animal de companhia > Os cães são animais de companhia 

a. É um companheiro ideal. 
b. O custo final é sempre superior. 
c. A origem do bicho. 

4. Transforme as frases segundo o modelo:  (1,5 point) 

Exemplo: Adquira no sítio adequado > Deve adquirir no sítio adequado 

a. Visite vários criadores. 
b. Não tome uma decisão precipitada.  
c. Veja qual é a raça do cão. 

III. EXPRESSION ÉCRITE   (7 points) 

Desenvolva em português o tema seguinte: (50 mots environ) 
 

Na sua opinião, o que motiva as pessoas a adquirir animais de companhia? 


