
Der XL – Test: 
Was können Sie schon? 
 
Schätzen Sie Ihre Sprachkenntnisse selbst ein! 
 
 
Sprache:  
 

Deutsch 
Englisch 
Französisch 
Italienisch 
Portugiesisch 
Spanisch 




Mit der folgenden Checkliste haben Sie die Möglichkeit, Ihre 
Fremdsprachenkenntnisse selbst einzuschätzen. Die beschriebenen 
Kenntnisse sind verschiedenen Niveaustufen des Europäischen 
Referenzrahmens zugeordnet. Das, was Sie relativ mühelos beherrschen, 
wenn auch nicht ganz perfekt, kreuzen Sie an. 
 

Mit diesem Test möchten wir dazu beitragen, dass Sie nach der 
Auswertung Ihre Sprachkenntnisse besser einschätzen können. 
 

Anschließend beraten wir Sie gerne und suchen mit Ihnen gemeinsam 
den passenden Sprachkurs für Sie. 
 
 
 
 
Diese Checkliste ist Teil des Europäischen Sprachenportfolios des Europarates. Sie 
wurde von der Gruppe des Qualitätsmanagements Sprachen für die bayerischen 
Volkshochschulen angepasst. 
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O que já sabe em português?   
 
Tente avaliar os seus conhecimentos da língua portuguesa com a ajuda da lista que 
se segue. 
Marque o que sabe fazer ou dizer. 
 

Niveaustufe A1 
Europäischer Referenzrahmen / Quadro de referência europeia: 
nível  A1 
 
Ouvir 
 
O Eu compreendo, quando as pessoas falam devagar e num português fácil. 
O Eu compreendo quando me indicam o caminho. 
O Eu compreendo perguntas e explicações curtas. 
O Eu compreendo os números, preços e horários. 
 

Ler 
 
O Eu compreendo palavras e expressões em placas informativas ou cartazes. 
O Eu compreendo postais simples e curtos. 
O Eu compreendo algumas palavras nos artigos de jornal. 
O Eu compreendo impressos simples (por exemplo uma inscrição). 
 

Falar 
 
O Eu sei cumprimentar alguém e despedir-me de alguém. 
O Eu sei dar informações pessoais. 
O Eu sei fazer perguntas e responder a perguntas simples. 
O Eu sei dizer os números, preços e as horas. 
 

Escrever 
 
O Eu sei preencher um impresso simples. 
O Eu sei tomar notas simples. 
O Eu sei escrever frases simples sobre mim (p. ex. onde moro). 
O Eu sei escrever frases simples sobre a minha família. 
 

Avaliação: 

 
Se tem 13 pontos, ou mais, passe ao teste seguinte: Nível A2 

Se tem menos de 13 pontos, aconselhamos-lhe um curso do nível A1 
 
 
Stand Mai 2006 
© Bayerischer Volkshochschulverband 
 
 
 



3 

O que já sabe em português? 
 
Tente avaliar os seus conhecimentos da língua portuguesa com a ajuda da lista que 
se segue. 
Marque o que sabe fazer ou dizer. 

 
Niveaustufe A2 
Europäischer Referenzrahmen / Quadro de referência europeia: 
nível  A2 

 
 Ouvir 
 
O Eu compreendo conversas simples, quando as pessoas falam devagar.  
O Eu compreendo comunicações curtas e fáceis (p. ex. no aeroporto). 
O Eu compreendo informações na televisão quando elas são acompanhadas de imagens. 
O Eu compreendo palavras e frases da minha vida quotidiana. 
 

Ler 
 
O Eu compreendo as informações importantes de um artigo de jornal. 
O Eu compreendo informações escritas e simples sobre coisas do quotidiano. 
O Eu compreendo o essencial dos cabeçalhos dos jornais.  
O Eu compreendo intruções fáceis do modo de utilização de algo. 
 

Falar 
 
O Eu sei cumprimentar e perguntar como alguém vai. 
O Eu sei encomendar comida e bebidas. 
O Eu sei pedir informações sobre o caminho. 
O Eu sei fazer a minha apresentação e descrição, bem como de outras pessoas. 
 

Escrever 
 
O Eu sei descrever o meu quotidiano em frases simples.  
O Eu sei escrever um postal. 
O Eu sei escrever uma carta pequena. 
O Eu sei escrever uma história curta e simples. 
  
 

Avaliação: 

 
Se tem 13 pontos, ou mais, passe ao teste seguinte: Nível B1 

Se tem menos de 13 pontos, aconselhamos-lhe um curso do nível A2 
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O que já sabe em português? 
 
Tente avaliar os seus conhecimentos da língua portuguesa com a ajuda da lista que 
se segue. 
Marque o que sabe fazer ou dizer. 

 
Niveaustufe B1 
Europäischer Referenzrahmen / Quadro de referência europeia: 
nível  B1 

 
 Ouvir 

 
O Eu entendo uma discussão simples. 
O Eu compreendo as informações mais importantes das notícias da televisão ou da rádio. 
O Eu compreendo conversas simples sobre a minha profissão. 
O Eu compreendo informações técnicas simples. 
 

Ler 
 
O Eu compreendo textos curtos (p. ex. artigos de jornal ou folhetos). 
O Eu sou capaz de adivinhar o significado de palavras desconhecidas pelo contexto.  
O Eu compreendo cartas pessoais. 
O Eu compreendo o essencial duma história de estrutura clara.  
 

Falar 
 
O Eu sei manter uma conversa simples sobre temas conhecidos. 
O Eu sei exprimir opiniões pessoais.  
O Eu sei contar a história de um filme ou de uma narrativa. 
O Sou capaz de participar numa discussão fácil. 

 
Escrever 
 
O Sei escrever textos simples e exprimir opiniões pessoais. 
O Sou capaz de transmitir uma informação concisa.  
O Sei escrever um currículo de vida para uma candidatura em forma de tabela. 
O Sei expressar por escrito sentimentos (p. ex. de alegria, sentimentos, pena). 
 
 
 

Avaliação: 

 

Se tem 13 pontos, ou mais, passe ao teste seguinte: Nível B2 

Se tem menos de 13 pontos, aconselhamos-lhe um curso do nível B1 
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O que já sabe em português? 
 
Tente avaliar os seus conhecimentos da língua portuguesa com a ajuda da lista que 
se segue. 
Marque o que sabe fazer ou dizer. 

 
Niveaustufe B2 
Europäischer Referenzrahmen / Quadro de referência europeia: 
nível  B2 

 
 Ouvir 

 
O Eu compreendo bem uma conversa e posso participar nela. 
O Eu consigo entender uma conferência ou uma exposição sobre uma temática minha 
conhecida. 
O Eu compreendo a maioria dos programas da televisão e das emissões da rádio. 
O Eu compreendo jogos e filmes na televisão, desde que se fale corretamente. 
 

Ler 
 
O Eu compreendo textos detalhados, de um âmbito que eu conheça bem. 
O Eu consigo entender a ação de um conto ou de um romance. 
O Consigo encontrar e perceber as explicações necessárias num manual (p. ex. de 
informática). 
O Posso ler e entender artigos e relatórios sobre questões da atualidade. 
 

Falar 
 
O Consigo participar de forma ativa em conversas relativamente longas. 
O Consigo expressar sentimentos com diferentes graus de intensidade. 
O Sou capaz de expressar a minha opinião e de argumentar. 
O Sou capaz de apresentar e defender argumentos de forma lógica. 
 

Escrever 
 
O Sou capaz de escrever textos detalhados sobre temas diversos. 
O Sou capaz de resumir informações. 
O Sou capaz de escrever detalhadamente sobre um acontecimento. 
O Sou capaz de exprimir diferentes sentimentos em cartas familiares e formais.  
 
 
 

Avaliação: 

 

Se tem 13 pontos, ou mais, passe ao teste seguinte: Nível C1 

Se tem menos de 13 pontos, aconselhamos-lhe um curso do nível B2 
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O que já sabe em português? 
 
Tente avaliar os seus conhecimentos da língua portuguesa com a ajuda da lista que 
se segue. 
Marque o que sabe fazer ou dizer. 

 
Niveaustufe C1 
Europäischer Referenzrahmen / Quadro de referência europeia: 
nível  C1 

 
 Ouvir 
O Eu compreendo muitas expressões idiomáticas e coloquiais.  
O Consigo decifrar algumas informações públicas – mesmo de má qualidade acústica – p. 
ex. na estação ferroviária.  
O Consigo entender palestras, discursos e exposições específicas de carácter profissional. 
O Sou capaz de entender filmes sem grande dificuldade. 
 

Ler 
O Consigo entender e resumir  textos relativamente longos e difíceis, como p. ex. relatórios 
e comentários.  
O Sou capaz de retirar informações de textos altamente especializados do âmbito da minha 
profissão (p. ex. de investigação). 
O Consigo entender todo o tipo de correspondência, utilizando o dicionário de vez em 
quando. 
O Leio fluentemente textos literários contemporâneos. 
 

Falar 
O Não tenho dificuldade em participar em conversas animadas entre falantes da lígua 
materna.  
O Sou capaz de falar com fluência e corretamente sobre muitos temas de ordem geral, 
profissional e científica.  
O Em discussões, consigo expressar-me e defender a minha opinião de forma precisa e 
convincente. 
O Consigo fazer uma exposição oral relativa ao meu âmbito profissional sem consultar o 
texto e responder espontaneamente a perguntas. 
 

Escrever 
O Sou capaz de me exprimir por escrito, de forma clara e correta, relativamente a diferentes 
temas de ordem geral ou profissional. 
O Consigo resumir informações derivadas de diferentes fontes. 
O Em cartas pessoais, sou capaz de escrever detalhadamente sobre experiências e 
sentimentos. 
O Sou capaz de escrever cartas corretamente, p. ex. uma reclamação.   
 

Avaliação: 

 

Se tem 13 pontos, ou mais, passe ao teste seguinte: Nível C2 

Se tem menos de 13 pontos, aconselhamos-lhe um curso do nível C1 
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O que já sabe em português? 
 
Tente avaliar os seus conhecimentos da língua portuguesa com a ajuda da lista que 
se segue. 
Marque o que sabe fazer ou dizer. 

 
Niveaustufe C2 
Europäischer Referenzrahmen / Quadro de referência europeia: 
nível  C2 

 
 Ouvir 
 
O Compreendo conversas, palestras, discursos, relatórios sem qualquer dificuldade, quer ao 
vivo, quer nos meios de comunicação. 

Compreendo  regionalismos linguísticos, apesar de necessitar de algum tempo.  
 

Ler 
 
O Consigo entender perfeitamente jogos de palavras e textos irónicos ou satíricos. 
O Percebo textos nos quais se encontrem expressões coloquiais, idiomáticas ou calão.  
O Sou capaz de entender manuais, diretrizes e contratos, mesmo que não sejam do meu 
âmbito.   
O Sou capaz de ler textos literários contemporâneos e clássicos.   
 

Falar 
 
O Não tenho qualquer problema em participar em conversas de falantes da língua 
portuguesa.  

Tenho capacidade de apresentar e especificar devidamente uma situação concreta. 
 

Escrever 
 
O Sou capaz de escrever relatórios e artigos bem estruturados sobre textos complexos.  
O Consigo escrever resumos de textos específicos ou literários.  
O Sei escrever uma carta formal de forma clara e bem estruturada. 
O Em cartas, consigo exprimir-me conscientemente de forma irónica, humorística ou 
ambígua. 
 
 

Avaliação: 

 

Se tem 10 pontos, ou mais, aconselhamos-lhe o nível C2 

Se tem mais de 10 pontos, parabéns pelos seus excelentes conhecimentos da língua 
portuguesa. 
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