Formulário
Concurso Deutsch online
Nome completo:
Endereço:

Data de nascimento:
E-mail:
Telefone:
CEL em que está matriculado e cidade:

Curso de alemão atual:
Nome do/a professor/a:

Declaro que estou ciente e aceito as condições de participação e o regulamento do
concurso que estão disponíveis no site do Goethe-Institut.
Insira abaixo as respostas às perguntas. As informações podem ser encontradas nos seguintes
sites:
https://www.goethe.de/ins/br/pt/sta/sap.html (Goethe-Institut)
https://www.goethe.de/ins/br/pt/spr/ueb.html (Praticar alemão gratuitamente)
https://kinderuni.goethe.de/ (Kinderuni)
https://junioruni.goethe.de/ (Junioruni)
(Para ter acesso a alguns sites é necessário se inscrever. A inscrição é rápida e gratuita.)
Pergunta 1: Quem são os apresentadores/professores da Kinderuni?

Pergunta 2: Durante os vídeos da Kinderuni, aparecem palavras nas quais devemos clicar. No vídeo
"Muschelsound", qual é a última palavra em que podemos clicar?

Pergunta 3: "Stadt der Wörter" é um jogo em que o(a) jogador(a) vai andando pela
cidade realizando tarefas. No vídeo de apresentação, aparece a seguinte pergunta como exemplo:
"Wie ist der Bahnhof?". Qual é a resposta a essa pergunta?

Pergunta 4: Na série “Deutschlandlabor”, dois jovens saem de um laboratório para investigar
questões de cultura e civilização alemãs andando pelas ruas e entrevistando pessoas. Como se
chamam esses dois apresentadores?

Pergunta 5: No início do episódio "Schule", da série “Deutschlandlabor”, os apresentadores fazem
uma pergunta para diversos alunos. Que pergunta é essa, em alemão?

Pergunta 6: Na comunidade "Deutsch für dich" você pode entrar em contato com estudantes de
alemão de todo o mundo, além de ter acesso a diversos conteúdos para aprender e praticar
alemão. Quais são as seis categorias que aparecem na seção "Forum"?

Pergunta 7: Cite o título de uma obra existente na “Biblioteca juvenil” da Onleihe, a biblioteca
digital do Goethe-Institut.

Pergunta 8: Na Junioruniversität, os apresentadores conversam com um robô. Como ele se
chama?

Pergunta 9: Formule uma pergunta em alemão, gramaticalmente correta e original, bem como
a resposta em alemão sobre algo visto no vídeo "Handyrecycling" da Junioruniversität.

