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Características deste Exame:
Escala de Pontuação (0-100)
Compreensão
Textual

Produção
Textual

Compreensão
Oral

Produção Oral

Pontuação Final

Equivalência com o
Quadro Comum
Europeu de
Referência (CEFR)

75

78

65

66

71

B2

As descrições abaixo são baseadas nas grades do CEFR
COMPREENSÃO TEXTUAL: Características da faixa de pontuação 70 - 84 (Operacional)
Nível suficiente para ler e compreender material autêntico de tipologia variada, principalmente se for relacionado a tópicos familiares.
Interpretações errôneas são pouco frequentes. Possui bom vocabulário ativo (ou seja, que reconhece imediatamente) e é capaz de
utilizar dicas contextuais e de conhecimento de mundo para inferir o sentido de palavras, expressões ou construções gramaticais
desconhecidas. É bem mais proficiente na leitura de textos sobre tópicos relacionados à sua área de interesse profissional ou
acadêmico. De acordo com o CEFR, consegue ler artigos e relatórios relacionados a problemas contemporâneos nos quais o autor
adota atitudes e pontos de vista particulares e consegue compreender prosa literária contemporânea de diversas tipologias.

PRODUÇÃO TEXTUAL: Características da faixa de pontuação 70 - 84 (Operacional)
Capaz de produzir textos de várias tipologias e usa adequadamente conectivos e elementos de transição. Constrói sentenças mais
complexas, além da estrutura SVO (sujeito-verbo-objeto). Possui controle evidente dos tempos verbais básicos e utiliza, ainda que de
forma limitada, os tempos verbais mais complexos. O vocabulário básico é variado, mas com padrões sintáticos limitados. Apresenta
poucos problemas morfológicos e utiliza adequadamente expressões idiomáticas. Apresenta erros gramaticais pontuais, os quais
interferem pouco no sentido do texto. A intenção do texto é clara, mas pode ter dificuldades com sentidos mais complexos. De acordo
com o CEFR, consegue escrever textos claros e detalhados em uma ampla faixa de assuntos relacionados a áreas de interesse.
Consegue escrever uma redação ou relatório transmitindo informação ou dando razões a favor ou contra um ponto de vista específico
e redigir cartas enfatizando o significado pessoal de eventos e experiências.

COMPREENSÃO ORAL: Características da faixa de pontuação 50 - 69 (Limiar)
Consegue compreender os pontos principais de uma fala padrão clara sobre assuntos familiares geralmente encontrados no trabalho,
escola, lazer, etc. Consegue compreender os pontos principais de diversos programas de rádio ou TV sobre atualidades ou tópicos
de interesse pessoal ou profissional quando a fala é relativamente lenta e clara. Suas limitações incluem dificuldade em compreender
falas extensas e acompanhar linhas de raciocínio complexas, mesmo em tópicos familiares, e dificuldade para compreender filmes,
mesmo os falados em um dialeto padrão, ou seja, sem sotaques muito marcados .

PRODUÇÃO ORAL: Características da faixa de pontuação 60 - 74 (Limiar)
Consegue conectar frases de um modo simples para descrever experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições. Consegue
apresentar razões e explicações breves para opiniões e planos. Consegue narrar uma estória ou relatar o assunto de um livro ou
filme, descrevendo suas reações.

