
Exames Obrigatórios em alguns Programas de Intercâm bio 
  
 
TELP- Test of English Proficiency  
 O TELP foi desenvolvido pelo Departamento de Estado Norte-Americano 
como instrumento de pré-seleção de proficiência em Língua Inglesa para 
candidatos em potencial a programas de intercâmbio educacional da 
Embaixada Americana ou Comissão Fulbright.  
 O teste dura, aproximadamente, 2 horas e é composto por três sessões: 
- Compreensão oral (50 questões);  
- Expressão e estrutura (40 questões);  
- Compreensão de vocabulário e leitura (60 questões).  
 A duração do teste em si é de uma hora e 45 minutos, porém o tempo 
total de administração do teste incluindo tempo de entrada, preenchimento de 
dados, instruções, etc, dependendo do numero de participantes, poderá levar 
até duas horas e meia.  
 
TOEFL®iBT - Test of English as a Foreign Language -  internet-Based Test  
 O TOEFL (Test of English as a Foreign Language) é um exame que tem 
o objetivo de avaliar o potencial individual quanto às seguintes habilidades: 
reading, listening, speaking e writing em nível acadêmico. É requerido para a 
maior parte dos estudantes estrangeiros que tentam ingressar em uma 
universidade de um país em que inglês é a primeira língua. Além disso, 
instituições como agências governamentais, empresas e  programas de estudo 
podem exigir o teste. A nota no TOEFL é válida por apenas dois anos.  
 O teste dura quatro horas e consiste de quatro seções:  
1. Leitura e Interpretação de Textos | Composto por 3-5 textos contendo de 12 
a 14 perguntas para cada um deles | Duração: de 60 a 100 minutos 
 A seção de leitura consiste de 3 a 5 passagens longas e questões sobre 
essas passagens, relativas a assuntos acadêmicos (o tipo de material que 
pode-se encontrar em livros para estudantes de graduação. Os estudantes 
respondem questões sobre as ideias principais, detalhes, inferências, 
reformulação de sentenças, inserção de sentenças, vocabulário, funções e 
ideias gerais. Os principais tipos de questões do iBT requerem parafrasear, 
preencher tabelas e completar resumos. Não é necessário conhecimento 
prévio sobre o assunto em discussão para encontrar a resposta correta, 
embora isso possa ajudar.  
    2. Compreensão Auditiva | Composta por 4-6 discursos (6 questões para  
cada um deles) e 2-3 conversas (5 questões para cada uma) | Duração: 60 a 
90 minutos.  
 Consiste de seis longas passagens e questões sobre essas passagens. 
As passagens consistem de dois diálogos entre estudantes e quatro leituras ou 
discussões acadêmicas. As questões pedem que o estudante determina as 
principais ideias, detalhes, funções, posicionamentos, inferências e 
organização geral.  
 
INTERVALO - 10 MINUTOS  
 
3. Fluência Oral | Composto por 6 perguntas: 2 independentes e 4  
integradas*  



 Consiste de seis tarefas, duas independentes e quatro integradas. Nas 
duas tarefas independentes, os estudantes devem responder questões 
pessoais sobre algum aspecto da vida acadêmica. Nas duas tarefas integradas 
de leitura, compreensão e expressão oral, estudantes devem ler uma 
passagem, ouvir outra passagem e falar sobre como as ideias das duas se 
relacionam. Nas duas tarefas integradas de compreensão e expressão oral, 
estudantes devem ouvir passagens longas e resumir e oferecer opiniões sobre 
as informações passadas. Espera-se que o estudante expresse suas 
impressões, explique as ideias e defenda opiniões de forma clara, coerente e 
acurada.  
   4. Fluência Escrita | Composto por 2 redações: 1 integrada (20 minutos)  
e 1  independente (30 minutos). 
 A seção de expressão escrita consiste de duas tarefas, uma integrada e 
uma independente. Na tarefa integrada, estudantes devem ler uma passagem  
acadêmica, ouvir outra passagem e escrever sobre como as ideias das duas  
passagens se relacionam. Na tarefa independente, o estudante deve dissertar  
sobre um tema dado.  
 Os "scores" são divididos em quatro partes: Reading (0-30), Writing (0-
30), Listening (0- 30), Speaking (0-30) e o score total poderá variar de 0 a 120  
pontos.  
 A inscrição do TOEFL é realizada através do site www.toefl.org, assim 
como o pagamento de US$185 por meio de cartão de crédito internacional. O 
resultado é divulgado no site após 15 dias da realização da prova e enviado 
para o endereço informado no ato da inscrição em, aproximadamente, 04 
semanas.  
 O exame é realizado ao longo do ano, onde são oferecidas datas 
específicas de realização do teste para as quais os estudantes podem se 
inscrever. O exame é aplicado pelo menos uma vez por mês. 


