Exame de Comprovação de Conhecimentos
2020/2
Língua Alemã I
(LET410)

Programa
Ementa: A disciplina Língua Alemã I visa àntrodução e desenvolvimento das
habilidades comunicativas de compreensão e produção orais e escritas de
língua alemã. Estudo das estruturas linguísticas para uso do idioma em
nível iniciante (A1 do QECR).
Conteúdo Programático:
Temas e vocabulário:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informações pessoais; família
alimentação (comidas e bebidas no restaurante)
tempo (horários, datas, períodos do dia, compromissos)
vida universitária
trabalho e profissão
lazer, hobbies, esportes
procura de moradia, aquisição de móveis, vida em comunidade
compras no supermercado (gêneros alimentícios)
vestuário
atrações turísticas de uma cidade, descrição de itinerários

Estruturas gramaticais:
•
•
•
•
•
•
•

verbos: tempos presente e passado (Perfekt; Präteritum dos verbos “sein” e
“haben”);
modo imperativo, verbos modais, verbos com prefixo separável ou
inseparável
casos gramaticais: nominativo, acusativo, dativo
preposições locais
pronomes pessoais, possessivos, interrogativos
conjunções aditiva, adversativa, preposições com complementos temporais
orações declarativas, imperativas e interrogativas; posições dos elementos na
frase
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HELBIG, Gerd; BUSCHA, Joachim. Übungsgrammatik
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LEMCKE, Christiane; ROHRMANN, Lutz. Grammatik Intensivtrainer
München: Klett-Langenscheidt, 2013. Disponível na biblioteca da FALE.

A1.

LEMCKE, Christiane; ROHRMANN, Lutz. Wortschatz Intensivtrainer A1. Berlin,
München: Langenscheidt, 2007.
SANDER, Ilse et al. DaF kompakt neu A1-B1 (Kursbuch und Übungsbuch). Stuttgart:
Ernst Klett Sprachen, 2016. (Lektion 1-Lektion 8)
Formato de aplicação do Exame: prova oral síncrona (30,0 pontos)
prova escrita síncrona (70,0 Pontos)
Data: 22 de março de 2021
Horário: 10h00-12h30
Duração: 2h30 (prova oral + prova escrita)
Plataforma: Zoom
Procedimentos:
O candidato receberá o código de acesso à sala virtual do Zoom por e-mail e deverá
acessar a plataforma no horário indicado para início do Exame (é necessário que seja
fornecido, previamente, o e-mail de contato do candidato inscrito). Primeiramente,
será realizada a prova oral (duração em torno de 10 a 15 min.). Em seguida, terá
início a prova escrita. O arquivo PDF da prova será postado no Chat da plataforma,
para que o candidato possa baixá-lo e responder às questões, e possa postar o
arquivo de volta ao concluir a prova, através do Chat da plataforma Zoom, no
máximo, até às 12h30.

