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A1
A1.1
A1.2
A1.3

Compreende e utiliza expressões cotidianas e frases simples, que objetivam 
a realização de necessidades concretas. Pode se apresentar e apresentar 
outras pessoas, fazer perguntas sobre as pessoas – por ex., onde moram, 
quais pessoas conhecem ou quais coisas possuem – pode-se responder  
a perguntas desse tipo, quando o interlocutor falar devagar e de forma 
clara e estiver disposto a ajudar.

A2
A2.1
A2.2

Compreende frases e expressões usuais que sejam relacionadas com 
situações conhecidas (por ex. informações sobre a pessoa e a fam lia, 
compras, trabalho, ambiente próximo). Pode se fazer compreender em 
situações simples e rotineiras, nas quais se trata de um intercâmbio direto 
e simples de informações sobre coisas conhecidas e comuns. Pode-se 
descrever por meios simples a própria origem e profissão, o meio ambiente 
próximo e coisas relacionadas a necessidades imediatas.
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B1
B1.1
B1.2
B1.3

Compreende as informações principais se for utilizada uma linguagem básica 
e se tratarem de coisas corriqueiras. Você consegue se sair bem na maioria 
das situações de viagem a países de língua alemã. Pode se fazer entender 
de forma simples e concatenada sobre temas conhecidos e no âmbito de 
seus interesses pessoais. Pode relatar sobre experiências e acontecimentos, 
descrever sonhos, esperanças e objetivos bem como articular pequenos 
motivos ou esclarecimentos.

B2

B2.1
B2.2
B2.3
B2.4

Compreende o conteúdo principal de textos complexos sobre temas 
concretos e abstratos e pode compreender debates de sua área profissional. 
Se faz entender de forma tão espontânea e fluente que uma conversa com 
um nativo é possível sem grandes esforços para ambas as partes. Consegue 
se expressar sobre um amplo espectro de temas de forma clara e detalhada, 
esclarecer um ponto sobre questões atuais e apresentar as vantagens  
e desvantagens de diferentes opções.
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C1
C1.1
C1.2
C1.3

Compreende um amplo espectro de textos longos e complexose consegue 
compreender significados implícitos. Pode se e expressar de forma 
espontânea sem precisar procurar muito pelas palavras. Pode utilizar  
a língua em situações sociais, universitárias e profissionais de forma eficaz 
e flexível. Pode se expressar de forma clara, estruturada e extensiva em 
situações complexas.

C2

Compreende sem dificuldade praticamente tudo o que lê ou escuta. Pode 
resumir informações de diferentes fontes escritas e orais e paralelamente 
expor explicações e motivos de forma coerente. Se expressa de forma 
espontânea, muito fluente e precisa e pode perceber nuances sutis de 
significado em situações complexas. Este certificado dá aos estudantes 
estrangeiros o acesso às universidades alemãs e, em muitos lugares, é um 
comprovante linguístico para dar aulas de alemão.


