
Einstufungstest*|*Prova*de*nivelamento

1. ..........#nome#.......#Teresa.
a.*eu*é b.*meu,*sou c.*meu*é d.*eu*me*chamo

2. O#senhor#é#alemão?
a.*Sou,*sim. b.*Não,*não*é. c.*É d.*Estou

3.# Onde#trabalha#seu#amigo?
a.*Em*uma*firma*americana b.*Ele*é*engenheiro c.*Ele*só*trabalha*de*manhã d.*Ele*trabalha*muito

4.# Nós#moramos#.....#São#Paulo,#.....#Brasil.
a.*em,*em b.*no,*no c.*em,*no d.*no,*em

5.# ............#é#........#novo#dentista.
a.*Este,*minha b.*Esta,*minha c.*Isto,*meu d.*Este,*meu

6.#
Quantos#anos#vocês#........#?
G#.............#33#anos.
a.*têm,*têm b.*são,*somos c.*são,*são d.*têm,*temos

7.# A#que#horas#começa#a#aula#de#português?#(14:45h)
a.*às*três*menos*quarto b.*às*dois*e*quarenta*e*cinco c.*às*quinze*para*as*três d.*às*dois*e*três*quartos

Bitte*markieren*Sie*die*Ihrer*Meinung*nach*richtige*Antwort*zu*jeder*Frage.*Für*das*Ausfüllen*des*Einstufungstests*haben*Sie*max.*40*Minuten*Zeit.*Wenn*Sie*
das*Gefühl*haben,*dass*Sie*die*Antworten*nur*erraten,*dann*beenden*Sie*den*Test,*auch*wenn*Sie*noch*Zeit*hätten.*

Por*favor*assinale*a*resposta*correta.*O*tempo*máximo*de*realização*do*teste*é*40*minutos.*Caso*tenha*a*sensação*que*esteja*apenas*adivinhando,*encerre*o*
teste,*mesmo*que*ainda*tenha*tempo.



8.# O#que#você#.............#nas#próximas#férias?
a.*faz b.*vai*fazer c.*vai*faz d.*vai

9.#
G#Você#..........#de#churrasco?
G#Não,#eu#não#.........#carne.
a.*quer,*come b.*gosta,*como c.*quer,*gosto d.*gosta,*come

10.# .......#alemã,#........#aqui#para#aprender#português.
a.*sou,*estou b.*sou,*sou c.*estou,*sou d.*é,*é

11.#
G#O#que#ele#..............#agora?
G#Vinho.
a.*toma b.*está*tomando c.*gosta d.*é*tomando

12.#
G#Aonde#você#vai#depois#da#aula?
G#Vou#.........#casa#........#bicicleta.
a.*para,*com b.*a,*com*a c.*a,*de d.*para,*de

13.# Helena#é#advogada.#O#marido#........#é#professor.#..........#filhos#estudam#nos#Estados#Unidos.
a.*seu,*seus b.*sua,*suas c.dela,*suas d.*dela,*seus

14. Esta#cidade#é#............#agradável.
a.*demais b.*muita c.*muito d.*não

15. O#quarto#é#............#a#sala.
a.*maior*do*que b.*mais*grande*quanto c.*mais*grande*que d.*mais*pequeno*do*que

16.#
G#Você#já#.................#com#Pedro?
G#Ainda#não.#Mas#.............#uma#carta#para#ele.
a.*falou,*escrevi b.*tenho*falado,*tenho*escrito c.*falei,*escreveu d.*fala,*escrevo

17.# Vocês#conseguiram#um#bom#hotel?
a.*Conseguiram*um*bom*e*barato. b.*Não*conhecemos*nenhum. c.*Não,*não*conseguiram. d.*Conseguimos*um*com*vista*para*o*mar

18.# No#ano#passado#.......#para#o#Brasil#nas#férias.#..............#em#Salvador.
a.*fui,*estava b.*fui,*foi c.*fui,*estive d.*fui,*fui

19.# Eu#não#........#ir#ao#cinema#ontem#...........#aula.
a.*posso,*tenho b.*pude,*tive c.*pode,*tive d.*pode,*teve

20.# Ando#muito#cansado,#.....#.
a.*tenho*que*comprar*um*sapato*novo b.*a*noite*passada*dormi*pouco c.*vou*jogar*golf*amanhã d.*preciso*trabalhar*menos



21.# Antigamente#ela#...........#muito#e#.........#pouco.
a.*trabalhou,*saia b.*trabalhou,*saiu c.*trabalhava,*saia d.*tinha*trabalhado,*tinha*saído

22.#
No#seu#lugar#eu#não#...........#este#peixe.
Parece#estragado.
a.*comerei b.*comeria c.*comera d.*como

23.# Meus#pais#...............#para#cá#no#fimGdeGsemana#e#................#as#fotos#das#nossas#férias.
a.*vieram,*viram b.*viram,*viam c.*viram,*vinham d.*foram,*viram

24.# Ontem#eu#não#...........#conversar#com#o#engenheiro#japonês.#Ele#não#......#falar#inglês.
a.*pude,*pode b.*pude,*sabe c.*pode,*soube d.*pode,*pode

25.

Eu#............#que#Antonio#bateu#o#carro.
G#Pois#é.#Ele#vai#ter#que#andar#de#ônibus/autocarro#
........#2#semanas.
a.*sei,*para b.*soube,*para c.*soube,*por d.*ouvi,*por

26.# Fábio,#você#pode#.............#as#crianças#.......#escola?
a.*trazer,*à b.*levar,*à c.*levar,*da d.*trazer,*na

27.# Quando#você#recebeu#a#carta,#eu#já#............#de#férias.
a.*tinha*saído b.*tinha*ido c.*ia d.*saía

28.# Ele#já#...............#a#correspondência#quando#você#chegou?
a.*tinha*abrida b.*tinha*aberta c.tinha*abrido d.*tinha*aberto

29.# A#escola#discrimina#as#crianças.
a.*As*crianças*estão*discrminados*pela*escola. b.*As*crianças*são*discriminadas*pela*escola. c.*As*crianças*são*discriminado*pela*escola. d.*As*crianças*são*discriminada*pela*escola.

30. Tomara#que#vocês#..............#o#problema#do#computador.
a.*solucionaram b.*vão*solucionar c.*solucionam d.*solucionem

31.#
G#Você#conhece#alguém#em#Berlim?
G#Não,#.................#.
a.*não*conheço*alguém b.*eu*conheço*ninguém c.*eu*conheço*nenhum d.*não*conheço*ninguém

32.# Esta#carta#não#..................#por#mim.
a.*foi*escrita b.*foi*escrevida c.*está*escrita d.*está*escrevida

33.# É#importante#que#eu#............#a#verdade.
a.*sabe b.*saiba c.*sei d.*vou*saber



34.# O#Mário#melhorou#muito#sua#pronúncia!
a.*Ele*falou*muito*Português*ultimamente. b.*Ele*fala*muito*Português*ultimamente. c.*Ele*tem*falado*muito*Português*ultimamente. d.*Ele*tinha*falado*muito*Português*ultimamente.

35.# Ele#foi#demitido...
a.*É*provável*que*tenha*discutido*com*o*chefe. b.*É*provável*que*ele*foi*um*mau*empregado. c.*É*provável*que*ele*tenha*sido*um*bom*funcionário. d.*É*provável*que*ele*tinha*uma*oferta*melhor.

36.# ..................#nós#nos#conheçamos#há#anos,#sei#pouco#sobre#ele.
a.*mesmo*que b.*embora c.*desde*que d.*já*que

37.# Vou#ficar#aqui,#mesmo#que#ela#vá#embora.
a.*Vou*ficar*de*qualquer*forma. b.*Vou*ficar,*se*ela*ficar. c.*Vou*para*casa*junto*com*ela. d.*Ela*vai*ficar?*Então*eu*vou*embora.

38.# Não#posso#ir#à#festa,#.................#encontre#alguém#para#cuidar#dos#meus#filhos.
a.*embora b.*a*fim*de*que c.*para*que d.*a*não*ser*que

39.# Preciso#de#uma#secretária,#que#.............#chinês.
a.*fale b.*pode c.*fala d.*sabe

40.#

G#Há#algo#que#.........#fazer#para#ajudar?
G#Sim,#há#algo#que#você#..........#fazer.#Chame#o#
médico.
a.*posso,*pode b.*pode,*pode c.*possa,*possa d.*possa,*pode

41.#
GPor#que#o#Zé#não#foi#a#escola#ontem?
G#Não#sei.#Talvez#ele#.............#doente.
a.*estaria b.*estivesse c.*fosse d.*era

42. Eu#nunca#saía#da#sala#sem#que#a#professora#..........#permissão.
a.*deu b.*tinha*dado c.*dava d.*desse

43.# Eu#esperei,#que#ela#......................#minha#carta#ontem.
a.*tenha*recebido b.*tinha*recebido c.*tivesse*recebido d.*recebeu

44.# Tudo#..............#mais#simples,#se#ela#.................#a#verdade.
a.*fosse,*desse b.*seria,*disesse c.*seria,*dizesse d.*seria,*diria

45.# Estou#no#Brasil#.......#15#anos.
a.*fazem b.*desde c.*há d.*para*

46.# Não#.............#problemas#no#primeiro#dia.
a.*houve b.*haviam c.*houveram d.*haveram



47.# Ele#não#..................#o#negócio,#se#um#advogado#..................#o#contrato.
a.*faria,*teria*lido b.*tivesse*feito,*teria*lido c.*teria*feito,*tivesse*lido d.*faria,*leria

48.# Se#ela#........#cinto#de#segurança,#ela#não#.......#no#acidente.
a.*tivesse*usado,*se*machucaria b.*usaria,*se*machucaria c.*usaria,*teria*se*machucado d.*usasse,*teria*se*machucado

49. Se#.............,#não#vamos#ao#parque#hoje.
a.*chove b.*vai*chover c.*chover d.*chovesse

50.# Feche#bem#a#porta,#quando#...........#trabalhar.
a.*ir b.*for c.*vai d.*vá

51.# Você#pode#nos#visitar,#sempre#que#....................#na#cidade.
a.*estará b.*vai*estar c.*estiver d.*esteja

52. Vou#levar#tudo#o#que#eu#...............#.
a.*quiser b.*querer c.*quero d.*vou*querer

53.# Quem#..................#falar#japonês#vai#subir#na#firma.
a.*saber b.*sabem c.*souber d.*saberia

54.# ................#a#verdade,#.......#ela#qual#...........#.
a.*diga,*seja,*for b.*diz,*seja,*seja c.*diz,*é,*seja d.*diga,*é,*for

55.# Aquele#é#meu#amigo#americano,#..........#pertence#a#casa#na#praia.
a.*de*que b.*a*quem c.*a*que d.*quem

56. Estes#são#os#livros,#.................#lhe#falei.
a.*os*quais b.*qual c.*dos*quais d.*cujo

57.# Os#passageiros#.............#bagagem#se#estraviou#devem#se#apresentar#no#balcão#da#companhia.
a.*cujos b.*de*quem c.*cuja d.*o*qual

58.# Por#elas#não#............#convite,#não#puderam#entrar.
a.*ter b.*tinham c.*tiveram d.*terem

Ihr#Name#|#Your#Name

...............................................................

Möchten#Sie,#dass#wir#Ihnen#das#Testergebnis#auch#auf#Ihre#private#Emailadresse#schicken,#dann#tragen#Sie#
diese#bitte#hier#ein.#|#Caso#queira#que#o#resultado#do#teste#seja#enviado#ao#seu#eGmail,#escrevaGo,#por#favor,#
aqui.
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