
 
 
 
 

CEF – COMMON EUROPEAN FRAMEWORK 
 
 
 
Tabela 1 – Níveis do CEF em escala global. 
 
 

Usuário Básico A1 Consegue compreender e usar expressões do dia-a-dia e frases básicas; 

consegue apresentar-se, formular e responder questões sobre informações 

pessoais, como lugar onde mora, pessoas que conhece e objetos que possui; 

consegue interagir de forma simples contanto que seu interlocutor fale devagar 

e claramente.  

A2 Consegue compreender frases e expressões frequentes relacionadas a práticas 

sociais de maior relevância, tais como solicitar e responder informações 

pessoais e familiares básicas, fazer compras, descrever a geografia local, falar 

sobre seu trabalho; consegue se comunicar em tarefas simples e rotineiras 

desde que estas requeiram uma troca simples e direta de informações sobre 

assuntos que lhe são familiares; consegue descrever, em termos simples, 

aspectos voltados à sua formação (background), o ambiente em que vive e 

assuntos voltados a necessidades primárias e imediatas. 

Usuário Independente B1 Consegue compreender os principais pontos em uma comunicação clara sobre 

assuntos de seu conhecimento normalmente encontrados na escola, trabalho, 

lazer etc.; consegue lidar com a maioria das situações que possam surgir 

durante uma viagem ao país no qual o idioma é falado; consegue produzir 

textos simples sobre temas que lhe sejam familiares ou de interesse pessoal; 

consegue descrever experiências, eventos, sonhos, esperanças e ambições, 

além de fornecer breves razões e explicações para opiniões e planos. 

B2 Consegue compreender as principais ideias de textos complexos tanto de 

tópicos concretos quanto abstratos, incluindo discussões técnicas na sua área 

de especialização; consegue interagir com um grau de fluência e 

espontaneidade que torna possível a interação regular com falantes nativos do 

idioma sem que haja tensão mental de cada participante durante o ato 

comunicativo; consegue produzir textos claros e detalhados sobre uma vasta 

gama de assuntos, além de ser capaz de explicar o ponto de vista de um tópico 

discutindo eventuais vantagens e desvantagens sobre um determinado 

aspecto. 

Usuário Proficiente C1 Consegue compreender uma vasta gama de textos mais longos e complexos, 

reconhecendo o significado implícito dos textos; consegue se expressar fluente 

e espontaneamente sem demonstrar grande dificuldade na busca de 

expressões; consegue usar o idioma de modo flexível e eficiente para fins 

sociais, acadêmicos e profissionais; consegue produzir textos claros, bem 

estruturados e detalhados sobre temas complexos, demonstrando ter controle 

dos padrões organizacionais e estilísticos. 

C2 Consegue compreender com facilidade praticamente tudo o que ouve e lê; 

consegue resumir informações sobre diferentes fontes de discurso oral e/ou 

escrito e ainda reconstruir argumentos e relatos de forma coerente; consegue 

se expressar espontaneamente, de bastante fluência e precisão, identificando 

as entrelinhas do que é dito e escrito nas mais complexas situações 

discursivas. 

 
Traduzido e adaptado de  http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf Acesso em 11 Dez 2013. 
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