
Com o TestDaF inicia 
o seu ensino superior



Independente do que e onde você queira 
estudar: o TestDaF é aceito por todas as 
escolas superiores na Alemanha como 
comprovante de conhecimento de língua.
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O TestDaF:
O seu comprovante de conhecimento de língua 
para o ensino superior e profissão
Mais de 25.000 certifi cados por ano: o TestDaF é o mais importante teste de línguas para 
candidatas e candidatos do estranjeiro ao ensino superior para a comprovação dos seus 
conhecimentos de alemão.

   Com o nível 4 em todas as provas parciais do TestDaF você é aceito em quase todas as 
disciplinas e cursos superiores. 

  Apenas poucos cursos de mestrado necessitam de um nivelamento mais alto do TestDaF.

   Algumas escolas superiores aceitam um nível 3 do TestDaF, se esta puder ser ajustada por 
um nível 5 do TestDaF.

  Em muitos cursos superiores basta até um resultado mais baixo 
    (por exemplo 4 x nível 3 do TestDaF).

Informem-se com antecedência sobre quais conhecimentos linguísticos são solicitados 
no seu curso superior. Informem-se no site da escola superior ou em 
www.sprachnachweis.de.

Você também pode usar o TestDaF como comprovante de conhecimento de língua para 
profi ssões (acadêmicas). Convença instituições de pesquisa e empregadores dos seus 
conhecimentos de alemão com um bom certifi cado do TestDaF.

O TestDaF é valioso:

  É válido por tempo indeterminado.

    É reconhecido por todas as escolas 
superiores.

   Dá informações precisas sobre a 
 sua capacidade linguística.



Em quatro provas parciais o TestDaF  
examina competências linguísticas, as 
quais você necessita para o seu curso 
superior e o trabalho científico.

O que o TestDaF examina?

Dilafruz Rahieva (22), Uzbequistão:
No ano passado eu fui aprovada no TestDaF e atualmente curso psicologia na  
Ruhr-Universität Bochum.

As primeiras aulas foram difíceis para mim – os termos técnicos e o tempo da fala! Ninguém perguntava como 
antes nos cursos de alemão, se eu havia entendido. Mas os conhecimentos do TestDaF  me ajudam no curso 
superior. Exemplificando, frequentemente aparecem gráficos nos meus cursos de estatística e também preciso 
escrever muitas vezes. Na minha opinião, o mais importante no exame e no curso superior, é falar e escrever 
de maneira compreensível, apesar dos erros.
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As 4 provas parciais do TestDaF
O que você precisa saber no TestDaF:

Compreensão de leitura 
3 textos para leitura, 30 questões, 60 minutos

Você consegue ler textos curtos do dia-a-dia uni-
versitário e relacionar declarações pré-definidas: 
quadro de aulas, anúncios ou resenhas de livros. 
Você consegue compreender textos mais longos 
relacionados a temas gerais ou científicos e 
responder perguntas sobre informações import-
antes, assim como detalhes.

Expressão escrita
1 tarefa para escrever, 60 minutos

Você escreve um texto estruturado de maneira coerente e clara sobre 
um determinado tema. Você pode extrair informações de um diagrama, 
descrevê-las e resumi-las. Você consegue efetuar comparações e  
apresentar o seu ponto de vista fundamentado.

Compreensão auditiva 
3 textos de áudio, 25 questões,  
40 minutos

Você consegue compreender textos falados: 
diálogos curtos, entrevistas ou palestras. 
Você compreende o contexto geral e decla-
rações importantes, também textos de áudio 
mais longos e consegue responder perguntas 
a este respeito.

Expressão oral
7 tarefas para falar, 35 minutos

Você consegue expressar-se oralmente em 
situações típicas da vida universitária. Você 
defende a sua opinião num seminário, dá um 
conselho a colegas ou consegue participar 
ativamente em discussões.



TestDaF-Níveis
Os três níveis do TestDaF (nível 3, 4 e 5) descrevem as competências linguísticas as quais 
você necessita para o seu ensino superior. Eles orientam-se pelo Quadro Europeu Comum de 
Referência para Línguas do Conselho Europeu. Eles repassam informações internacionalmente 
comparáveis a você e às instituições às quais você apresenta o certificado do TestDaF.

TestDaF-Níveis (TDN) TDN 3 TDN 4 TDN 5

Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas

A B C

Basic User Independent User Proficient User

A1
Breakthrough

A2 
Waystage

B1
Threshold

B2
Vantage

C1
Effective Proficiency

C2
Mastery

Admissão 
possível

Admissão 
garantida
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O TestDaF examina de maneira justa …

Imparcialidade e qualidade são as diretrizes do  
TestDaF-Institut.

O formato padrão do TestDaF dá segurança na 
preparação. Você sabe o que lhe será solicita-
do no TestDaF.
O TestDaF-Institut garante a imparcialidade no 
exame e na avalição dos seus rendimentos.

TestDaF para pessoas com 
necessidades especiais

Você também pode prestar o TestDaF se 
você é portador de deficiências físicas (por 
exemplo, deficiência visual ou auditiva) ou 
dificuldades de aprendizagem (por exemplo, 
dislexia ou déficit de atenção). Neste caso a 
aplicação do TestDaF será adaptado às suas 
necessidades.  Inscreva-se com antecedência 
no centro de testes da sua escolha.

O TestDaF permanece sempre  
o mesmo em

   estrutura

   tipo de tarefas

   exigência

   aplicação das provas

   avaliação

Fo
to

: L
ut

z K
am

pe
rt



Assegurar qualidade,  
comprovar qualidade
O TestDaF-Institut é uma instituição científica. 
Por meio de pesquisa constante a qualidade 
do TestDaF é assegurada, aperfeiçoada e 
tornada transparente.
Disso você tem proveito: as exigências do 
exame permanecem constantes, o exame é 
imparcial.

Selo de qualidade: Q-Mark

A unificação das entidades europeias que 
oferecem provas de língua avaliou o cumpri-
mento dos padrões de qualidade  no TestDaF 
como excelente e atribuiu à prova o seu selo 
de qualidade “Q-Mark”:

Association of Language  
Testers in Europe: www.alte.org

O TestDaF segue princípios unificados e claros

Nós garantimos padrões internacionais de qualidade  
em cada prova.

... e confiável.

Elaboração central de provas no  
TestDaF-Institut com autores  

experientes

Testes preliminares de todas as 
questões realizados mundialmente 
com candidatos TestDaF e avaliação 

das questões

Realização mundial do TestDaF apenas 
nos centros de testes licenciadas

Análise central de todas as tarefas 
da prova e avaliação de todos os 
rendimentos dos participantes



Sete passos para o sucesso no TestDaF
www.testdaf.de ➡ para participantes

Você está preparado para o TestDaF? Descubra com o teste 
de nivelamento na homepage do TestDaF ou no onDaF.1
Prepare-se cuidadosamente para o TestDaF:

  Com provas simuladas: você pode ver, baixar e imprimir 
    nossas duas provas simuladas, inclusive arquivos de  
    áudio na homepage do TestDaF.

   Nossas “instruções e dicas” na homepage apresentam 
caminhos como resolver as tarefas do TestDaF com 
segurança.

  Com materiais de preparação de diversas editoras – 
    você encontra uma lista na nossa homepage.

  Com cursos de preparação, por exemplo em centros 
    de testes, escolas superiores e Goethe-Institut.

   Com o Deutsch-Uni Online (DUO) você pode se  
preparar com o apoio de tutoras e tutores.

2

3 Escolha um centro de testes próximo de você.

4 Decida-se por uma data de exame do TestDaF.
Planeje com antecedência e observe os prazos de inscrição 
das escolas superiores.

5 Inscreva-se online para o TestDaF.
Guarde sua identificação de usuário e sua senha, pois com 
elas você pode gerenciar os seus dados.

6 Informe-se: Detalhamento da prova. 
Leia nas FAQ na homepage o que deve ser observado 
antes, no dia e depois do dia do exame.

7 Alegre-se com o seu resultado e certificado.

Você pode verificar os seus resultados em 6 semanas após 
o dia da prova no portal do participante. Para isso você  
precisa da sua identificação de usuário e senha. Você recebe 
o certificado impresso e assinado pelo seu centro de testes.



Nossos centros de testes  
no mundo inteiro
  Cerca de 500 centros de testes em praticamente 100 países

   Participantes do TestDaF de 150 países

    Com mais de 25.000 participantes por ano é a mais  
importante e maior prova de  alemão nestes níveis do  
Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas

Afghanistan 
Ägypten 
Äthiopien 
Albanien
Algerien
Argentinien
Armenien
Aserbaidschan
Australien
Bangladesch
Belarus
Belgien
Benin
Bolivien
Bosnien und Herzegowina
Brasilien
Bulgarien
Burkina Faso
Chile
China

Côte d'Ivoire
Dänemark
Deutschland
Ecuador
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Ghana
Griechenland
Großbritannien
Guatemala
Hong Kong
Indien
Indonesien
Iran
Island
Israel
Italien
Japan

Jemen
Jordanien
Kamerun
Kanada
Kasachstan
Kenia
Kirgisistan
Kolumbien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Madagaskar
Malaysia
Marokko
Mazedonien
Mexiko
Mongolei
Niederlande
Nigeria

Norwegen
Pakistan
Palästina
Peru
Philippinen
Polen
Portugal
Republik Moldau
Rumänien
Russische Föderation
Schweden
Senegal
Serbien
Singapur
Slowakische Republik
Spanien
Südkorea
Südafrika
Syrien

Tadschikistan
Taiwan
Thailand
Togo
Tschechien
Türkei
Ukraine
Ungarn
Uruguay
USA
Usbekistan
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Zypern



Contato do TestDaF-Institut:

Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung 
und Testentwicklung e. V.
TestDaF-Institut, Bochum

E-Mail: kontakt@testdaf.de
Internet: www.testdaf.de
www.facebook.com/TestDaF

Oferecido por:

Membro do ALTE e EALTA
Membro associado no ITC e EAQUALS
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