TESTE onDaF: PERGUNTAS FREQUENTES
1. O que é o onDaF?
O teste onDaF é um teste on-line da língua alemã, feito através do preenchimento
de lacunas, que segue o C-Test-Prinzip (www.c-test.de). O teste onDaF mede a
competência linguística e é indicado para nivelar os graus de aprendizado da língua
alemã.
O teste onDaF é referendado pelo Instituto TestDaF em Hagen/Alemanha. Mais
informações em www.ondaf.de.
2. Como é o teste?
O teste é comporto por oito textos, cada um contendo 20 lacunas para serem
preenchidas. O teste avalia o conhecimento de vocabulário, de ortografia, de
gramática (terminações, flexão, concordância) e, de certa forma, também de sintaxe.
O teste não permite consulta a qualquer tipo de material ou site.
O site https://www.ondaf.de/gast/ondaf/info/beispieltest.jsp oferece um simulado
com quatro textos que, de modo geral, são mais fáceis que o teste OnDaF.
Exemplo de texto:

3. Como me inscrevo para o teste?
É necessário entrar em contato com algum dos representantes do onDaF no Brasil
– consulte a lista.
4. O que é preciso levar para o teste?
Para a realização do teste é necessário levar documento com foto, seu
“Benutzerkennung” (nome de usuário) e sua “Passwort” (senha pessoal). Para obter
tanto o nome de usuário quanto senha, consulte um dos representantes do onDaF no
Brasil.
5. Com que antecedência devo chegar no dia de teste?
Pede-se a presença com cerca de 30 minutos de antecedência.
6. Como os exercícios são avaliados?
Cada palavra ou terminação correta vale um ponto. A soma de todos os pontos
será o número de pontos obtidos no teste. O número máximo de acertos é 160. Além
do número de pontos obtidos, sua pontuação será inserida na escala europeia de
referência que vai de “Abaixo de A2” (a menor) a “C1 ou acima” (a mais alta).
O preenchimento correto entre oito e 12 respostas de cada 20 lacunas
corresponde, aproximadamente, ao nível B1.
Atenção para o uso das letras "ä", "ö", "ü" e "ß”: no monitor do computador
aparece um teclado virtual no momento do teste, este teclado contém essas letras.
Não são aceitas as combinações "ae", "oe" ou "ue". Erros de digitação serão
considerados como erros.
7. Quanto tempo dura o teste?
Para cada um dos oito textos, o candidato tem 5 minutos para preencher as 20
lacunas. Portanto, o teste demora no máximo 40 minutos.
8. Quando sai o resultado?
O resultado sai imediatamente. Pode-se visualizar, baixar e imprimir o certificado
através de conta pessoal no site www.ondaf.de.
Não será gerado nenhum documento original, pois a autenticidade do certificado
poderá ser verificada por meio de um código de controle.

9. Quanto custa o teste?

Consulte o local escolhido. Os Leitores do DAAD não cobram pela aplicação do
teste.
10. O que vem escrito no certificado onDaF?
Além do número de pontos obtidos, sua pontuação será inserida na escala
europeia de referência (Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas) que
vai de “Abaixo de A2” (a menor) a “C1 ou acima” (a mais alta).
11. Onde
posso
fazer
o
teste?
http://rio.daad.de/shared/graduacao.htm
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