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0

Beantworte bitte die Fragen.
a) Onde você nasceu?

b) Você trabalha ou estuda? Qual é a sua profissão
(e se for estudante, estudante de quê?)

c) Há quanto tempo você aprendeu português e onde?
Você se lembra ainda do nome do livro que usou? Sim? Não? Qual?

Was fehlt? Kreuze an. Nur eine Lösung ist richtig.

1

De onde você é?
a) Eu sou de Alemanha.
b) Eu sou do Alemanha.
c) Eu sou da Alemanha.
d) Eu estou alemão.

2

Quantos anos você tem, qual a sua idade?
a) Sou 22 anos.
b) Eu tenho 43.
c) Tenho 38 idade.
d) Tem 18 anos.

3

O que ele faz?
a) Ela é jornalista.
b) Ele está trabalhando agora.
c) Ele é taxista.
d) Ele está engenheiro.

1

4

A mãe da minha mãe é ...
a) meu tio.
b) minha prima.
c) meu cunhado.
d) minha avó.

5

Conjugue o verbo "ser" (sem o "tu" e o "vós")
a) ser, sou, somos, são.
b) são, é, somos, são.
c) sou, é, somos, são.
d) é, somos, são, sou.

6

Você se interessa por Línguas?
a) Sim, eu me interesso por Línguas.
b) Eu interessar por Línguas.
c) Sim, interesso por Línguas.
d) Sim, interessa por Línguas.

7

Diga em Português: "Ich bin sehr hungrig, gehen wir was essen"
a) Estou com faminto, vamos comer alguma coisa.
b) Sou faminto, vamos comer alguma coisa.
c) Estou faminto, vamos comer alguma coisa.
d) Sou com muita fome, vamos comer alguma coisa.

8

Escreva a data "Qua, 01/05/2013".
a) Quarta, um de maio de dois mil e treze.
b) Quarta, primeiro de maio de vinte e treze.
c) Quarta-feira, um de maio de dois mil e treze.
d) Quarta-feira, primeiro de maio de dois mil e treze.

9

10

Você prefere comida italiana ou alemã?
a) Nenhuma das duas, eu prefere japonês.
b) Nenhuma das duas, eu prefiro comida brasileira.
c) Nenhuma das duas, eu prefere comida japonesa.
d) Nenhuma dos dois, eu prefiro brasileiro.

Reserve um quarto no hotel com:
"Klimaanlage, Kühlschrank und Meeresblick".
a) Eu gostaria de reservar um quarto com ar condicionado, frigobar e vista para o mar.
b) Eu gosto de reservar um quarto com ar condicionado, frigobar e vista para o mar.
c) Eu gostaria de reservar um quarto com condicionador climático, frigobar e em vista
para o mar.
d) Eu gostaria de reservar um quarto com ar condicionado, geladeira e em vista
para o mar.
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11

Qual o oposto de: "rápido", "difícil", "completo" e "cansado"?
a) desrápido, fácil, descompleto, incansado.
b) inrápido, fícil, incompleto, descansado.
c) devagar, fácil, descompleto, incansável.
d) devagar, fácil, incompleto e descansado.

12

O que eles estão fazendo?
a) Eles são bons amigos.
b) Eles estão andar de bicicleta.
c) Eles são pedalando de bicicleta.
d) Eles estão andando de bicicleta.

13

Nos encontramos às 13h30min.
a) Nos encontramos às uma e trinta.
b) Nos encontramos à uma e meia.
c) Nos encontramos à treze e trinta.
d) Nos encontramos trinta depois das 13:00.

14

O que você faz diariamente?
a) Na manhã, eu trabalho, de tarde, eu estudo.
b) Em manhã, eu trabalho, em tarde, eu estudo.
c) De manhã, eu trabalho, de tarde, eu estudo.
d) Estou trabalhando na manhã e durante a tarde, estou estudando.

15

Quantas vezes por semana elas treinam?
a) Elas estão treinando nesta quarta-feira.
b) Elas treina todos os dias.
c) Elas treinam quatro vezes por semana.
d) Elas treinam na segunda de manhã.

16

Conjugue o verbo dormir (sem o tu e o vós)
a) durmo, dorme, dormimos, dormem.
b) durmu, dorme, dormimos, dormem.
c) dormu, dorme, dormimos, dormem.
d) dormo, dormi, dormimos, dormen.

17

Onde fica a Pizzaria Vesúvio?
a) Ficam na esquina, em frente ao salão de beleza.
b) Fica na esquina, em frente ao salão de beleza.
c) Ficam em esquina com o salão de beleza.
d) Fica da esquina em frente o salão de beleza.
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18

Como você vai para o trabalho? E como você vem para a aula?
a) Eu vai de bicicleta para o trabalho e vem de metrô para a aula.
b) Eu vai de bicicleta para o trabalho e venho de metrô para a aula.
c) Eu vou de bicicleta para o trabalho e vem de metrô para a aula.
d) Eu vou de bicicleta para o trabalho e venho de metrô para a aula.

19

Conjugue o verbo almoçar no passado perfeito (sem o tu e vós)
a) almoço, almoça, almoçamos, almoçam.
b) almoçado, almoçam, almoçados, almoçaram.
c) almocei, almoçou, almoçamos, almoçaram.
d) almocei, almoça, almoçamos, almoçam.

20

Como foi o seu fim de semana?
a) Foi horrível, fiquei gripado!
b) Estamos nos divertindo muito!
c) Trabalho todos os dias.
d) Vamos a uma pizzaria com amigos.

21

"A bolsa é mais barata que a camiseta" significa:
a) Die tasche ist teuer als den Tshirt.
b) Die Tasche ist billiger als den TShirt.
c) Die Tasche und TShirt sind preiswert.
d) Die Tasche und TShirt sind teuer.

22

Os opostos de "moderno", "longo", "confortável" e "elegante" são:
a) desmoderno, inlongo, inconfortável, deselegante.
b) antiquado, curto, desconfortável, inelegante.
c) imoderno, deslongo, desconfortável, deselegante.
d) antigo, curto, desconfortável, deselegante.

23

"Mein Bauch tut weh!"
a) Minha barriga tem dor.
b) Estou com dor de cabeça.
c) Estou sentindo dores.
d) Estou com dor de barriga.

24

Qual a forma imperativa dos verbos "beber", "ter", "dormir" e "rir"
(para "você")?
a) bebi, tomei, dormi, ri.
b) beba, tenha, durma, ria.
c) bebe, tem, dorme, ri.
d) bebam, tenham, durmam, riam.
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Conjugue o verbo existir no pretérito imperfeito (sem o tu e vos)
a) existia, existia, existíamos, existiam.
b) existir, existe, existimos, existem.
c) existo, existe, existimos, existem.
d) existi, existiu, existimos, existiram.

26

"A gente brincava o dia todo e conversava muito com meu avô" significa:
a) Wir spielen ganze Tag und unterhaltung uns mit Omã.
b) Wir haben ganze Tag gespielt und mit opa unterhaltet.
c) Wir hatten die ganze Tag gespielte und sehr viel mit meiner Opa unterhaltet.
d) Ich hatte ganze Tag mit Opa gespielt.

27

Em qual frase estão todos os pronomes oblíquos corretos?
a) Levá-a, receber-os, abri-a.
b) Levá-la, receber-os, abri-la.
c) Levá-a, recebe-los, abri-la.
d) Levá-la, recebê-los, abri-la.

28

Assinale a frase correta:
a) Eu trouxe um bolo para comermos juntos.
b) Eu ponhei minha bolsa no sofá.
c) Ele compraram os móveis em São Paulo
d) Nós moravam numa avenida agitada.

29

30

Em 2000, ela se mudou para a Europa. Antes disso...
a) Ele morou no Brasil.
b) Ela havia morado mais de 20 anos no Brasil.
c) Ela mora há mais de 20 anos no Brasil.
d) Ele sempre morou no Brasil.
"Quando ele se casou, já estava formado na universidade", significa:
a) Er hat geheiratet bevor er in die Uni gegangen ist.
b) Er hat geheiratet während er in die Uni war.
c) Als er geheiratet hatte, war er schon fertig mit den Uni.
d) Er hat die uni verlassen um zu heiraten.

31

Os particípios irregulares de "abrir", "escrever", "ver" e "por" são:
a) aberto, escrito, visto, posto.
b) abrido, escrivinhado, visto, posto.
c) aberto, escrivinhado, visto, posto.
d) abrido, escrito, viu, postado.
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33

"Ela gostou tanto que não queria mais ir embora", significa:
a) Sie wollte sofort gehen weil es sie nicht gefallen hat.
b) Sie wollte nicht mehr allein gehen.
c) Sie mochte es so sehr dass sie nicht mehr gehen wollte.
d) Sie mochte es aber wollte es sofort gehen.

Transforme para a voz passiva: "Os brasileiros falam português"
a) Os brasileiros são falantes da língua portuguesa.
b) O português é falado pelos brasileiros.
c) O português são falados no Brasil.
d) Os brasileiros falam dos portugueses.

34

"Desejo-lhes muitas felicidades" significa:
a) Ich wünsche dir viel Glück.
b) Ich wünsche dir alles Gute.
c) Ich wünsche euch, Ihnen, ihnen viel Glück.
d) Ich wünsche euch, Ihnen, ihnen alles Gute.

35

“Meu trabalho exige habilidade manual e muita concentração".
Esta frase no plural fica:
a) Meus trabalhos exige habilidades manuais e muitas concentrações.
b) Meus trabalhos exigem habilidades manuais e muita concentração.
c) Meus trabalhos exigem habilidade manual e muitas concentrações.
d) Meus trabalhos exigem habilidades manuais e muitas concentração.

36

"Ich höre gerne brasilianische Musik" significa:
a) Eu ouvo música brasileira com prazer.
b) Eu ouço música brasileira com prazer.
c) Eu ouve prazeirosamente música brasileira.
d) Eu ouvem música brasileira com prazer.
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