TESTE DE NIVELAMENTO (LEVEL TEST)
Dear student,
This is a level test to find the appropriate course for your Portuguese knowledge level.
Please read each question carefully.
During the test, if you find some exercises too hard, instead of trying anything just don’t answer.
Boa sorte e bom teste!
Nome: _________________________________________ Data: ____________________

PARTE 1
Write your phone number - the numerals and the spell out word in Portuguese:
__________________________
______________________________________________________________________________________

Choose and highlight the correct answer to complete the dialogue:
- Oi, tudo bem?
1-

a) Tchau!
b) Tudo! E você, como vai?
c) Bem tudo!
d) Oi, como vão?

- Eu vou bem, obrigado. Como você se chama?
2-

a) Você se chama Eduardo.
b) Chamam você de Eduardo. O que você é?
c) Meu nome é Eduardo. Qual é a sua nacionalidade?
d) Eduardo chama. Qual é seu país?

- Eu sou brasileiro. E você?
3-

a) Você é australiano.
b) Você australiano.
c) Eu sou australiano.
d) Eu australiano.

4. Look at the picture. Choose the answer which best describes the people in the picture.
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a) Eles são músicos. Ela é magra, baixa e morena. Eles são talentosos.
b) Eles é músico. Ela está baixa e morena.
c) Eles são instrumentos musicais. Ela é gorda. Eles são cabelo preto.
d) Eles é artista. Ela é vermelha. Eles são talentosos.
5. You are going to invite a friend to go out on the weekend.
Write a dialogue using the information below. Remember to use the verbs and their correct conjugation.
sábado

18:00hrs
não

ir
poder

cinema
ter

gostar de
festa de aniversário

comédia

PARTE 2

Você e sua esposa/marido estão em um restaurante. Leia o cardápio e complete o diálogo, escolhendo
adequadamente a informação que está no cardápio e os seguintes verbos:

Cardápio
Entradas:
Salada mista
Creme de brócolis
Pratos principais:
Filé com legumes
Lasanha aos quatro queijos
Feijoada completa
Frango à passarinho

Bebidas:
Água com gás
Suco de laranja
Caipirinha
Cerveja
Sobremesas:
Pudim
Sorvete de creme ou chocolate
Sagu

(garçom)
- Boa noite. Em que posso ajudar?
(cliente)
- Olá. Nós (1) querer / quer / querem / queremos fazer o pedido.
(garçom)
- Pois não?
(cliente)
- Eu vou (2) estar / comer / como / comem uma (3) _________________ e um (4)
____________________.
(garçom)
- O mesmo para a senhora?
(cliente)
- Não. Minha mulher (5) prefere / come / preferir / comer (6) __________________ do
que (7)____________________.
(garçom)
- E para (8) comer / querer / beber / estar?
(cliente)
- Nós (9) beber / bebemos / querer / queremos um (10) ________________, por favor.

PARTE 3
1.

Observe o mapa abaixo. Uma mulher pergunta à você como chegar na Praça General Osório (B), e
vocês estão no Forte de Copacabana (A). Você pode dar as direções para o lugar?
Escolha a resposta correta.

Av. Rnh Elisabeth da Bélgica significa Rainha Elisabeth da Bélgica

a) Pegue a rua Francisco Otaviano. Na terceira rua, vire à direita. Quando chegar na avenida Rainha
Elizabeth da Bélgica, dobre à esquerda e, no segundo quarteirão, vire à direita. Você vai ver a praça à
sua frente.
b) Pegue a rua Francisco Otaviano e dobre à esquerda no Mercure Rio de Janeiro Arpoador. Depois, siga
reto e vire à direita na avenida Rainha Elizabeth da Bélgica. No terceiro quarteirão, faça o retorno e você
vai ver a praça à sua frente.
c) Siga direito pela rua Francisco Otaviano. Passe a rua Joaquim Nabuco e dobre na avenida Rainha
Elizabeth da Bélgica. Antes da rua Canning, dobre à direita e você vai ver a praça à sua frente.
2. Você já ficou perdido em algum lugar? Escreva um pequeno parágrafo contando como foi essa
experiência:

PARTE 4
Leia o texto abaixo, sobre os direitos trabalhistas para a mulher no Brasil.

As transformações no trabalho da mulher entre os anos 50 e 60 (adaptado)
Léa Elisa Silingowschi Calil (www.ambitojuridico.com.br)
Durante os anos 50, o Brasil viveu um período de crescimento urbano e grande
industrialização, o que motivou um aumento no número de vagas de emprego.
Com o decorrer desses anos de intensa urbanização e industrialização, houve uma
desvalorização do trabalho doméstico, que foi sendo substituído pelos utensílios domésticos que
facilitavam o trabalho dentro de casa. A produção industrial começou a produzir grande parte do
que antes era produzido domesticamente: roupas, pães, manteiga, carne de frango, verduras,
doces e legumes passam a ser vendidos nos supermercados. Então, para suprir as necessidades
familiares com esses bens de consumo é preciso dinheiro. Mudou, assim, o papel da mulher na
sociedade: a nova realidade a empurrava para o mercado de trabalho, atraída por uma maior
independência e a possibilidade de realizar suas necessidades de consumo pessoal e familiar.
Mesmo com o preconceito, a mulher trabalhadora se tornava um personagem cada vez mais
comum no dia-a-dia das cidades, e sua luta por seus direitos sociais também.

1. De acordo com a autora, o que o texto afirma sobre a indústria?
a) A indústria valorizava o trabalho doméstico.
b) A indústria era um bem de consumo.
c) O trabalho industrial substituiu a produção doméstica.
d) O trabalho industrial vai substituir a produção doméstica.
2. De acordo com a autora, o que o texto afirma sobre as mulheres?
a) As mulheres não precisam de bens de consumo.
b) As mulheres começa a trabalhar e a lutar por seus direitos.
c) O papel da mulher será suprir as necessidades dos bens de consumo.
d) As mulheres começaram a trabalhar e a lutar por seus direitos.
Qual é a sua opinião a respeito da conquista da mulher pelo seu espaço na sociedade? Escreva um
pequeno parágrafo com a sua opinião.

PARTE 5

1. Complete com a conjugação correta dos verbos em parênteses:
a) Quando eu _________ (ir) à sua casa, vou levar um bolo.
b) Se você não ___________(cantar) agora, o público vai reclamar!
c) Nós vamos ver um filme se nós _______________ (ficar) em casa.
d) Se vocês ____________ (sentir) frio, podem pegar um casaco no armário.
2. Escolha as formas mais adequadas que completam as frases abaixo:
2.1 Eu _______ um bolo, mas resolvi _______ um prato salgado para a festa.
a) fizeram - levei
b) tinha feito - levar
c) tinha comido - trouxe
d) fiz - trouxe
2.2 Pedro e eu _______ ao shopping e ________ de lá uma cadeira nova para casa.
a) tínhamos ir - trazemos
b) tínhamos ido - levar
c) tínhamos ido - trouxemos
d) tinha ir - trouxemos
3. Você tem irmãos, tios, sobrinhos? Conte um pouco sobre como é a sua família.

