
Formulário 

Concurso Deutsch online 2022 

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 em alemão. As informações podem ser encontradas nos 
seguintes sites: 

 https://www.goethe.de/ins/br/de/spr/ueb.html   (Goethe-Institut) 

Pergunta 1: Como se chama o apresentador da Kinderuni que aparece juntamente com o Professor 

Einstein e a Frau Schlau?  

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

https://www.goethe.de/ins/br/pt/kul/ser/dib.html   (Onleihe) 

(Para ter acesso a alguns sites é necessário se inscrever. A inscrição é rápida e gratuita.) 

https://kinderuni.goethe.de

https://junioruni.goethe.de

https://kinderuni.goethe.de/
https://junioruni.goethe.de/


Pergunta 3: Na minissérie “Erste Wege in Deutschland“ (que faz parte da seção Mein Weg 
nach Deutschland), a protagonista Nevin fica doente e vai a uma consulta médica. Qual 
problema de saúde ela tem?   

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. Sobre 
qual tema é o episódio 14? 

Pergunta 5: No episódio “Musik”, da série “Deutschlandlabor”, fala-se qual é o primeiro 
instrumento musical que muitos/as alemães/ãs geralmente aprendem a tocar na escola. Que 
instrumento é esse?  

Pergunta 6: Na comunidade “Deutsch für dich” você pode encontrar materiais por nível 
linguístico. Cite um material para o nível A1 encontrado nessa comunidade e o que se pode 
praticar com ele (por exemplo: vocabulário, leitura, compreensão oral, etc.).   

Pergunta 7: Cite o título de uma obra existente na Onleihe, a biblioteca digital do Goethe-
Institut e o nome do/da autor/a.    

Pergunta 8: Na Junioruniversität, o astronauta alemão Alexander Gerster responde no vídeo 
“Astronautenfragen” a perguntas enviadas por jovens. Que animal de pelúcia ele tem consigo na 
nave? 

Pergunta 9: Formule uma pergunta em alemão, gramaticalmente correta e original, bem como 
a resposta em alemão sobre algo visto no vídeo “Alurecycling”, que se encontra na seção 
“Energie und Nachhaltigkeit” da Junioruniversität.   
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