CEFR
A1
Consegue compreender e usar expressões cotidianas e frases simples, que tendem satisfazer
as necessidades imediatas. Pose apresentar-se aos outros e pode realizar e responder perguntas
sobre detalhes pessoais tais como onde ele mora, as pessoas que conhece e as coisas que tem.
Pode interagir de forma simples desde que a outra pessoa fale bem devagar e claramente.
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Consegue compreender frases e expressões usadas com frequência relacionadas com as áreas
de maior relevância imediata (informação muito básica sobre família, compras, geografa local e
seu trabalho). Podem comunicar-se em tarefas simples e rotineiras que requerem uma troca
simples e direta de informações sobre assuntos familiares e habituais. Pode descrever em
termos simples aspectos de seu passado, ambiente imediato e assuntos nas áreas de
necessidade imediata.

É capaz de compreender os pontos principais de um diálogo básico sobre assuntos familiares,
no trabalho, escola, lazer, etc. Consegue lidar com a maioria das situações que podem surgir
durante uma viagem a um local onde a língua é falada. Pode produzir um texto articulado de
forma muito simples sobre temas, que são familiares ou de interesse pessoal. Pode descrever
experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições de uma forma muito breve emitindo
opiniões básicas e planos.

Consegue compreender as principais ideias em textos com certa complexidade sobre assuntos
concretos e abstratos, incluindo discussões técnicas no seu campo de especialização. Consegue
interagir com um grau de fuência e espontaneidade sufcientes para tornar regular a interação
com falantes nativos. Pode produzir textos claros e detalhados sobre tópicos no seu campo de
atuação, assim como explicar um ponto de vista sobre um dado assunto.

É capaz de compreender um vasto número de textos longos e complexos, e reconhecer o
signifcado implícito. Pode expressar-se de forma fuente e espontânea sem precisar de
procurar muito as palavras. Pode usar a linguagem de forma fexível e efcaz para fns sociais,
acadêmicos e profssionais. Pode produzir de forma bem estruturada, textos claros e
detalhados sobre assuntos complexos, mostrando controle de técnicas organizacionais e de
coesão.

C2
Pode entender com facilidade praticamente tudo o que ouve ou lê. Pode-se resumir informações de
diferentes fontes faladas e escritas, reconstruindo argumentos e fatos de um modo coerente. Pode
expressar-se de forma espontânea, muito fuente e precisa, identifcando as entrelinhas de
signifcado, mesmo em situações mais complexas.

