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1. INTRODUÇÃO

SIELE o Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (Serviço Internacional de Avaliação da Língua
Espanhola), é um serviço de avaliação de nível e certificação de grau de domínio do espanhol através de meios
tecnológicos para estudantes e profissionais dos cinco continentes.
É promovido pelo Instituto Cervantes, da Universidade Nacional Autônoma do México, a Universidade de
Salamanca e da Universidade de Buenos Aires, garantindo padrões de qualidade e boas práticas na elaboração das
provas, bem como o uso de diferentes variedades linguísticas do mundo hispânico.
SIELE certifica o grau de competência no idioma espanhol através de quatro provas: Compreensão de leitura,
Compreensão auditiva, Expressão e interação escrita e Expressão e interação orais; e baseia-se nos níveis
estabelecidos pelo Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas (QCER) do Conselho da Europa.

OBJETIVO
Este guia destina-se a todos os indivíduos, empresas e instituições de ensino que estão interessados em conhecer
em detalhes como são as diferentes provas e as modalidades de certificação SIELE.
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2. COMO É SIELE?

SIELE é um exame multinível onde as tarefas de cada prova têm diferentes graus de dificuldade, permitindo localizar o
candidato em seu nível de competência, desde o nível A1 até o nível C1 do QCER.

Quais são as características?
As gestões são feitas eletronicamente (inscrição, reserva, comunicações) com um centro de exame SIELE e por um
sistema de nomeação.
Ágil e rápido
Os resultados são recebidos em um período máximo de três semanas e o candidato pode imprimir do aplicativo do
computador seu certificado ou relatório.
Adaptável
Existem diferentes modalidades de exames para atender as diferentes necessidades os usuários e instituições ou
empresas que possam ter.
Flexível
O exame é executado no centro de exame SIELE escolhido e no dia em que é marcado. As instituições de ensino podem
criar sistemas unificados às atividades de treinamento independentemente do país de residência dos estudantes e/ou
profissionais.
Homogêneo
É panispânico e incorpora diferentes variantes linguísticas do espanhol.
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3. MODALIDADES DO EXAME

O exame SIELE é modular, de modo que os candidatos podem realizar o exame completo ou por provas. Existem seis
modalidades:

SIELE Global

Compreensão
de leitura

Compreensão
auditiva

Expressão
e interação escrita

Expressão
e interação orais

CERTIFICADO

Modalidades independentes
S1

S2

S3

S4

S5

RELATÓRIO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

SIELE Global
O exame SIELE Global consiste em 4 testes que correspondem às quatro atividades de comunicação da língua.
É a modalidade mais completa para certificar seu nível de domínio em espanhol.

PROVA 1

PROVA 2

PROVA 3

PROVA 4

Compreensão
de leitura

Compreensão
auditiva

Expressão
e interação escrita

Expressão
e interação orais
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3. MODALIDADES DO EXAME

A duração total do exame é de 3 horas e a pontuação máxima é de mais de 1000 pontos (cada teste tem um máximo
de 250 pontos).
Ao realizar certificado SIELE Global recebe um certificado, de reconhecimento internacional, válido por cinco anos,
incluindo uma pontuação por provas relacionada com os os níveis do Quadro Comum Europeu de Referência para as
Línguas e uma pontuação numérica de 0 a 1000 resultado da soma obtida em cada uma das provas.

SIELE
Global

PROVA

NÚMERO
DE TAREFAS

PONDERAÇÃO

DURAÇÃO

Compreensão
de leitura

5 tarefas

250

60 minutos

Compreensão
auditiva

6 tarefas

250

55 minutos

QUALIFICAÇÃO

NÍVEL

Automática
(resposta fechada)

Automática
(resposta fechada)

0 - 1000

Expressão e
interação
escritas

2 tarefas

Expressão e
interação orais

5 tarefas

250

50 minutos

Qualificador
SIELE
(resposta aberta)

250

15 - 20 minutos

Qualificador
SIELE
(resposta aberta)
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3. MODALIDADES DO EXAME

Modalidades independentes SIELE
As modalidades independentes SIELE surgem a partir de cinco possíveis combinações de provas que compõem o
exame SIELE Global.
Ao realizar uma das modalidades independentes SIELE recebe um relatório com validade de cinco anos, incluindo a
pontuação obtida na prova ou provas realizadas e sua correspondência com os níveis do QCER.

S1

S2

S3

S4

S5

S1 Exame que inclui prova de Compreensão de leitura (CL) e a prova de Compreensão Auditiva (CA).
Permite obter um Relatório SIELE, reconhecido internacionalmente, com uma pontuação de 0 a 500, resultado da
soma obtida nas duas provas, e sua correspondência com os níveis do Quadro Comum Europeu de Referência
para as Línguas.
O exame S1 reconhece internacionalmente seu nível de compreensão de leitura e auditiva do idioma espanhol.

S2 Exame que inclui a prova de Compreensão de leitura (CL) e a prova de Expressão e interação escrita (EIE).
Permite obter um Relatório SIELE, reconhecido internacionalmente, com uma pontuação de 0 a 500, resultado da
soma obtida nas duas provas, e sua correspondência com os níveis do Quadro Comum Europeu de Referência
para as Línguas.
O exame S2 reconhece internacionalmente seu nível de compreensão de leitura e expressão escrita do idioma
espanhol.

S3 Exame que inclui a prova de Compreensão auditiva (CA) e a prova de Expressão e Interação Oral (EIO).
Permite obter um Relatório SIELE, reconhecido internacionalmente, com uma pontuação de 0 a 500, resultado da
soma obtida nas duas provas, e sua correspondência com os níveis do Quadro Comum Europeu de Referência
para as Línguas.
O exame S3 reconhece internacionalmente seu nível de compreensão auditiva e expressão oral do idioma espanhol.
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3. MODALIDADES DO EXAME

S4 Exame que consiste de prova de Expressão e interação oral (EIO).
Permite obter um Relatório SIELE, reconhecido internacionalmente, com uma pontuação de 0 a 500, resultado da
soma obtida nas duas provas, e sua correspondência com os níveis do Quadro Comum Europeu de Referência
para as Línguas.
O exame S4 reconhece internacionalmente seu nível de expressão oral do idioma espanhol.

S5 Exame que inclui a prova de Expressão e interação escrita (EIE) e a prova de Expressão e Interação Oral
(EIO).
Permite obter um Relatório SIELE, reconhecido internacionalmente, com uma pontuação de 0 a 500, resultado da
soma obtida nas duas provas, e sua correspondência com os níveis do Quadro Comum Europeu de Referência
para as Línguas.
El examen S5 reconhece internacionalmente seu nível de expressão oral e escrita do idioma espanhol.

MODELO

PROVA

DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO

DURAÇÃO

QUALIFICAÇÃO

S1

Compreensão
de leitura
Compreensão
auditiva

Exame composto por provas
das habilidades
receptiva ou de
compreensão, tanto escrita
como oral.

500

60 + 55
minutos

(resposta fechada)

S2

Compreensão
de leitura
Expressão
e interação
escritas

Exame composto por provas
das habilidades (produtivas
e receptivas),ou de
lectoescritura.

500

60 + 50
minutos

S3

Compreensão
Exame composto por provas
auditiva
das habilidades orais,
Expressão e
receptiva e produtiva.
interação orais

500

55 + 15
minutos

S4

Expressão e
interação orais

Prova autônoma da
habilidade de expressão e
interação orais.

250

15 - 20 minutos

Expressão
e interação
escritas
Expressão e
interação orais

O exame é composto
pela avaliação de duas
habilidades (oral e escrita).

500

S5

NÍVEL

Automática

Automática
+

Qualificador
SIELE
Automática
+

Qualificador
SIELE

QCER

Qualificador
SIELE
(resposta aberta)

50 + 15
minutos

Qualificador
SIELE
(resposta aberta)

10

4. CURSOS ON-LINE OBJETIVO SIELE

Com os curso online Objetivo SIELE poderá optimizar seus resultados nas diferentes provas que compõen os exames
SIELE.
O que encontrará nos cursos online Objetivo SIELE?
Vídeos
Nos vídeos, será explicado o funcionamento da prova e se mostram as estratégias para realizar com segurança as
diferentes tarefas.
Atividades interativas
Onde poderá praticar de maneira dirigida, estratégias para cada uma das tarefas, que compõem cada prova.
Uma prova final
Que te permitirá utilizar tudo que foi aprendido em condições idênticas às do exame.

Cursos disponíveis
Curso on-line Objetivo SIELE Global
Com este curso on-line você poderá, por meio de vídeos e atividades, familiarizar-se com o funcionamento técnico do
exame, aprender estratégias para cada uma das tarefas e praticar as 4 provas que compõem o exame SIELE Global:
Compreensão de leitura, Compreensão auditiva, Expressão e interação escritas e Expressão e interação orais.
Curso on-line Objetivo S1
Recomendado para aqueles candidatos que querem preparar-se para o exame SIELE da modalidade independente S1, que
compreende as provas de Compreensão de leitura e Compreensão auditiva.
Curso on-line Objetivo S2
Recomendado para aqueles candidatos que querem preparar-se para o exame SIELE da modalidade independente S2, que
compreende as provas de Compreensão de leitura e Expressão e interação escritas.
Curso on-line Objetivo S3
Recomendado para aqueles candidatos que querem preparar-se para o exame SIELE da modalidade independente S3, que
compreende as provas de Compreensão auditiva e Expressão e interação orais.
Curso on-line Objetivo S4
Recomendado para aqueles candidatos que querem preparar-se para o exame SIELE da modalidade independente S4, que
compreende as provas de Expressão e interação orais.
Curso on-line Objetivo S5
Recomendado para aqueles candidatos que querem preparar-se para o exame SIELE da modalidade independente S5, que
compreende as provas de Expressão e interação escritas e Expressão e interação orais.
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5. QUADRO COMUM EUROPEU DE REFERÊNCIA PARA AS LÍNGUAS

A pontuação obtida em cada prova corresponde a um nível do Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas de
acordo com as seguintes tabelas:

NÍVEL

PONTUAÇÃO*

PROVA

DESCRIÇÃO

33 - 65,99

Compreensão
de leitura

Os usuários são capazes de compreender textos muito curtos e simples, lendo frase
por frase, capturando nomes, palavras e frases básicas e correntes, e relendo quando
necessário.

33 - 65,99

Compreensão
auditiva

Os usuários compreendem um discurso oral sempre que produzido lentamente,
articulado com cuidado e inclua pausas que permitem assimilar significado.

34 - 68,99

Expressão
e interação escritas

Os usuários são capazes de solicitar e fornecer informação por escrito sobre detalhes
pessoais através de frases simples e isoladas.

40 - 75,99

Expressão
e interação orais

Os usuários são capazes de planejar e responder perguntas comuns relacionadas
a necessidades imediatas ou sobre assuntos muito conhecidos, bem como realizar
afirmações básicas expressando-se em frases simples e isoladas relativa a pessoas e
lugares.

A1

Não há descritores de uso da língua sob o nível A1.

* As pontuações inferiores às indicadas equivalem a NÃO APTO
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5. QUADRO COMUM EUROPEU DE REFERÊNCIA PARA AS LÍNGUAS

NÍVEL

PONTUAÇÃO

PROVA

DESCRIÇÃO

66 - 117,99

Compreensão
de leitura

Os usuários compreendem textos curtos e simples sobre assuntos cotidianos ou
relacionados com o trabalho, desde que estejam escritos com vocabulário muito
frequente e cotidiano.

66 - 111,99

Compreensão
auditiva

Os usuários compreendem frases e expressões relacionadas com áreas de prioridade
imediata e necessidades concretas (informações pessoal e familiar muito básicas,
compras, local de residência, emprego) sempre que o discurso esteja articulado clara
e lentamente.

69 - 103,99

Expressão
e interação escritas

Os usuários são capazes de escrever notas, mensagens curtas e frases simples,
ligados com conectores usados com frequência em questões relacionadas com áreas
de necessidade imediata.

76 - 124,99

Expressão
e interação orais

Os usuários se comunicam em tarefas simples e rotineiras que requerem uma troca
básica e direta de informações. Eles são capazes de expressar opiniões pessoais e
fazer descrições e apresentações simples de pessoas, condições de vida, atividades
diárias e coisas que gostam, mediante breves listas de sentenças.

PONTUAÇÃO

PROVA

118 - 177,99

Compreensão
de leitura

Os usuários lêem, com um nível satisfatório de compreensão, textos simples que
lidam com fatos concretos e questões relacionadas com sua especialidade.

112 - 163,99

Compreensão
auditiva

Os usuários compreendem as ideias principais do discurso oral claro e em língua
padrão que trate temas cotidianos relacionados ao trabalho, vida acadêmica e lazer,
incluindo histórias curtas e discursos longos com linhas complexas de argumentação,
desde que o tema seja razoavelmente conhecido e seu desenvolvimento seja facilitado
com marcadores explícitos.

104 - 166,99

Expressão
e interação escritas

Os usuários são capazes de escrever cartas e notas pessoais quando solicitado ou
transmitir informações simples de caráter imediato, bem como expressar idéias sobre
temas concretos ou abstratos. Escrevem textos simples que mantêm coesos ligando
elementos breves em sequências lineares.

A2

NÍVEL

DESCRIÇÃO

B1

125 - 175,99

Expressão
e interação orais

Os usuários são capazes de lidar com a maioria das situações de uma viagem,
explicar um problema e discutir questões comuns ou temas interessantes e
relativamente abstratos e culturais (filmes, livros, música, etc.).
Se expressam com uma fluidez e uma segurança razoáveis, usando um repertório
linguístico simples apresentado como uma sequência linear de elementos.
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5. QUADRO COMUM EUROPEU DE REFERÊNCIA PARA AS LÍNGUAS

NÍVEL

PONTUAÇÃO

PROVA

DESCRIÇÃO

178 - 216,99

Compreensão
de leitura

Os usuários lêem com um alto grau de independência, adaptando estilo e velocidade
de leitura a diferentes tipos de texto e finalidades. Dispõem de um amplo vocabulário
ativo de leitura, mas podem encontrar alguma dificuldade em modismos pouco
frequentes.

164 - 210,99

Compreensão
auditiva

Os usuários incluem qualquer tipo de discurso, tanto conversas face a face como
discursos retransmitidos, sobre temas, habituais ou não, da vida pessoal, social,
acadêmica ou profissional. Captam as ideias principais de discursos linguisticamente
complexos que abordam temas concretos e abstratos, incluindo questões técnicas
dentro de sua especialidade.

167 - 214,99

Expressão
e interação escritas

Os usuários são capazes de transmitir informação, exprimir seu ponto de vista de
forma eficaz e construir relacionamentos com os pontos de vista de outras pessoas
para lidar com uma ampla variedade de temas. Escrever textos claros e detalhados.

B2

NÍVEL

176 - 214,99

Expressão
e interação orais

Os usuários realizam descrições e apresentações claras e detalhadas sobre uma
ampla gama de assuntos gerais, acadêmicos, profissionais ou de lazer, desenvolvendo
e defendendo suas ideias com explicações e argumentos adequados. Falam com
fluência, precisão, controle gramatical e eficiência, marcando claramente a relação
entre as ideias.

PONTUAÇÃO

PROVA

DESCRIÇÃO

217 - 250

Compreensão
de leitura

Os usuários compreendem com todo detalhe textos longos e complexos, quer se
relacionem com sua especialidade ou não, desde que possam reler partes mais
difíceis.

211 - 250

Compreensão
auditiva

Os usuários entendem o suficiente para seguir um discurso longo sobre questões
complexas abstratas e orais. Reconhecem uma ampla gama de expressões
idiomáticas e coloquialismos e apreciam alterações de registro.

215 - 250

Expressão
e interação escritas

Os usuários são capazes de escrever sobre temas complexos interagindo eficazmente
com o destinatário, destacando as principais ideias, defendendo seu ponto de vista
com o raciocínio e exemplos, e terminando com uma conclusão apropriada. Elaboram
textos claros, precisos, bem estruturados de certa extensão.

Expressão
e interação orais

Os usuários realizam descrições claras e detalhadas e apresentações sobre
assuntos complexos, integrando aspectos complementares, desenvolvendo aspectos
particulares e terminando com uma conclusão apropriada. Se expressam
fluentemente e espontaneamente, quase sem esforço e dominam um amplo repertório
léxico.

C1

215 - 250
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6. DESCRIÇÃO DOS TESTES

Esta seção fornece uma descrição detalhada de cada um dos testes do exame SIELE.
Início do exame
Antes de iniciar o exame você tem uma tela principal que descreve os testes da modalidade que você irá realizar.

Exemplo, exame SIELE Global

Os conteúdos linguísticos do exame SIELE foram baseados em inventários contidos no Currículo do Instituto Cervantes.
Níveis de referência para o espanhol, que é a realização para o espanhol das categorias e níveis do Quadro Comum Europeu
de Referência para as Línguas.
A partir dos diferentes inventários são projetados testes para medir o nível de proficiência dos candidatos.
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6. DESCRIÇÃO DOS TESTES

Vejamos em detalhe cada prova:

PROVA DE COMPREENSÃO DE LEITURA
Este teste consta de 5 tarefas com um total de 38 perguntas.
O tempo máximo para realizar o teste é de 60 minutos. Em todos os momentos o candidato será informado sobre o
tempo restante para completar o teste. Aos 60 minutos, o teste é bloqueado e avança automaticamente o seguinte teste.
A avaliação é automática, com um valor máximo de 250 pontos.
Aspectos gerais do funcionamento destas tarefas:
• Este teste não é possível navegar entre as tarefas. Quando uma tarefa é completada é passada para a próxima e não
pode voltar.
• Na Tarefa 1 você pode mover para frente e para trás entre as perguntas.
• Na Tarefa 4, você pode navegar entre os textos
• Aviso: Nas tarefas 1 e 2 sempre usar o mouse para se mover entre as perguntas. Não use as setas do teclado para
se mover entre perguntas, porque você pode excluir as opções marcadas.

NÚMERO DE TAREFAS

NÚMERO DE PERGUNTAS

TIEMPO POR TESTE

TIPO DE QUALIFICAÇÃO

5

38

60 minutos

Automática
(resposta fechada)
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6. DESCRIÇÃO DOS TESTES

TAREFA

1

PERGUNTAS

5

NÍVEL

A1

DESCRIÇÃ

Ler cinco textos e responder a cinco
perguntas (duas relativas às ideias gerais e
três em informações mais explícitas) com
três opções de resposta cada uma.

OBJETIVO

TIPO DE TEXTO

Extrair ideias gerais e identificar
informações concisas e explícita
em textos curtos e simples.

Mensagens, e-mails ou textos
adaptados a partir de material informativo
ou promocional (artigos muito breve e
simples de revistas ou jornais, folhetos,
anúncios publicitários, convocatórias, blogs,
fóruns e avisos de eventos de vários tipos).
Nível pessoal e público.
Extensão:
40-80 palavras cada texto.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE
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6. DESCRIÇÃO DOS TESTES

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE

18

6. DESCRIÇÃO DOS TESTES
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6. DESCRIÇÃO DOS TESTES

TAREFA

2

PERGUNTAS

5

NÍVEL

A2

DESCRIÇÃO

Ler um texto e responder a cinco
perguntas (duas relativas à idéia principal
e três em informações mais explícitas) com
três opções de resposta cada uma.

OBJETIVO

TIPO DE TEXTO

Extrair as principais ideias e identificar
informações específicas, simples
em um texto longo.

Cartas pessoais e e-mails e outros textos
curtos epistolares comumente utilizados,
tais como pedidos d informações simples,
reservas, pedidos de esclarecimento sobre
prazos, horários, procedimentos de pagamento, etc. nível pessoal e público.
Extensão:
250-300 palavras
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6. DESCRIÇÃO DOS TESTES

TAREFA

3

PERGUNTAS

8

NÍVEL

DESCRIÇÃO

OBJETIVO

TIPO DE TEXTO

B1

Ler três textos e relacioná-los com oito
enunciados ou perguntas.

Localizar informações específicas em
textos descritivos, narrativos
ou informativos.

Anedotas, informação prática de guias,
experiências, notícias, diários, biografias,
trabalho... Âmbito público.
Extensão:
100-120 palavras cada texto.
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6. DESCRIÇÃO DOS TESTES

TAREFA

4

PERGUNTAS

8

NÍVEL

DESCRIÇÃO

B2

Ler dois textos incompletos, com quatro
buracos cada, e identificar, entre cinco
fragmentos possíveis para cada texto,
os que correspondem aos espaços.

OBJETIVO

TIPO DE TEXTO

Reconstruir a estrutura dos textos e
identificar relações entre as ideias
incluídas neles.

Artigos de opinião, notícias, cartas ao editor,
guias... Âmbitos público, acadêmico
e profissional.
Extensão:
dos textos de
230-280 palavras cada um.
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6. DESCRIÇÃO DOS TESTES

TAREFA

5

PERGUNTAS

12

NÍVEL

DESCRIÇÃO

C1

Ler um texto com 12 buracos e escolher
uma das três opções disponíveis.
Distribuição: quatro itens concentra na
identificação de estruturas
gramaticais (um deles de nível de B2),
quatro no léxico (um deles de nível de B2)
e quatro mecanismos de coesão.

OBJETIVO

TIPO DE TEXTO

Identificar as estruturas, léxico
e mecanismos de coesão textos
adequados, com um repertório
linguístico complexo.

Textos longos e complexos que lidam com
temas especializados, provenientes de
revistas, livros e jornais
especializados.
Âmbitos acadêmico e profissional.
Extensão:
375-425 palavras.

Cada vez que você completar um teste de uma caixa de informação para indicá-lo:
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6. DESCRIÇÃO DOS TESTES

PROVA DE COMPREENSÃO AUDITIVA
Este teste consta de 6 tarefas com um total de 38 perguntas.
O tempo máximo para conclusão é de 55 minutos. Aos 55 minutos, o teste é bloqueado e avança automaticamente para
o próximo teste.
A avaliação é automática com um valor máximo de 250 pontos.
Aspectos gerais do funcionamento destas tarefas:
• Ao acessar a tarefa, o áudio é automaticamente reproduzido duas vezes.
• A duração do áudio determina o tempo total para a conclusão da tarefa e inclui o suficiente para responder as
perguntas.
• Decorrida a locução áudio, a tarefa é bloqueada e avança automaticamente para a próxima.
• Você pode passar para a próxima tarefa sem ouvir o áudio completo pressionando o botão “Seguinte”.
• Não é permitido retroceder as tarefas concluídas.
• Aviso: Nas tarefas 2, 4 e 5 sempre usar o mouse para se mover entre as perguntas. Não use as setas do teclado
para se mover entre perguntas, porque você pode excluir as opções marcadas.

NÚMERO DE TAREFAS

NÚMERO DE PERGUNTAS

TIEMPO POR TESTE

TIPO DE QUALIFICAÇÃO

6

38

55 minutos

Automática
(resposta fechada)

Teste de som
Antes de iniciar os testes, um teste de som é realizado para verificar se o funcionamento do seu computador está correto.

Clique no botão “Reproduzir”
para ouvir um
áudio e verifique se o som funciona corretamente. Se
a audição estiver correta, responda “Sim” à pergunta O
som está correto? e clique em “Seguinte” para iniciar
o teste.
Aviso: Esta verificação de som não é avaliada, nem
subtrai para realizar o teste de Compreensão auditiva.
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TAREFA

1

2

PERGUNTAS

5

5

NÍVEL

DESCRIÇÃO

OBJETIVO

TIPO DE TEXTO

A1

Ouça duas vezes uma conversa e
completar cinco frases curtas com
informações de audição disponível em um
banco comum com quinze opções.

Capturar aspectos específicos em
negociações em velocidade lenta
e com articulação clara.

Conversa entre dois interlocutores
que tratam sobre temas conhecido
ou cotidianos.
Âmbito pessoal.
Extensão:
150-170 palavras (máx. 2 minutos).

A2

Escutar informações duas vezes e
responder a cinco perguntas com três
opções de resposta cada uma.

Captar a ideia geral e informações
específicas em notícias
de rádio ou fragmentos breves
e simples.

Notícias ou cortes radiofônicos de tamanho
médio e de estrutura simples que tratam
aspectos cotidianos
e previsíveis. Âmbito público.
Extensão:
250-300 palavras no total.
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TAREFA

3

PERGUNTAS

8

NÍVEL

DESCRIÇÃO

OBJETIVO

TIPO DE TEXTO

B1

Ouça oito monólogos duas vezes e
relacione-os aos enunciados que lhes são
aplicáveis, um total de onze
disponíveis.

Ouça oito monólogos duas vezes e
relacione-os aos enunciados que lhes são
aplicáveis, um total de onze
disponíveis.

Oito monólogos ou conversas informais
em que histórias ou experiências pessoais
sobre o mesmo tema são contadas.
Âmbitos públicos e profissionais.
Extensão:
50-70 palavras cada audiência
(máx. 5 minutos).
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TAREFA

4

PERGUNTAS

8

NÍVEL

B2

DESCRIÇÃO

Ouvir a entrevista duas vezes e
responder as oito perguntas com três
respostas possíveis cada uma.

OBJETIVO

TIPO DE TEXTO

Extrair de informações específicas e
detalhadas e inferir possíveis
implicações na conversa.

Entrevista radiofônica ou de televisão em
que se expõe, descreve ou argumenta.
Âmbitos públicos, acadêmicos e profissionais.
Extensão:
550-600 palavras (máx. 4 minutos).
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TAREFA

5

PERGUNTAS

6

NÍVEL

DESCRIÇÃO

C1

Ouvir um monólogo duas vezes
e escolher, entre três opções, uma ideia
contida em cada um dos seis fragmentos
em que é dividido
(dois deles de nível B2).

OBJETIVO

TIPO DE TEXTO

Compreender os pontos principais e extrair
dados a partir dos fragmentos de uma
conferência.

Conferências, discursos, apresentações e/
ou notícias de rádio ou de televisão
de extensão longa em que se descrevem ou
narram projetos e/ou experiências.
Âmbito acadêmico.
Extensão:
450-500 palavras (máx. 4 minutos).
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TAREFA

6

PERGUNTAS

6

NÍVEL

DESCRIÇÃO

C1

Escutar um monólogo duas vezes
e identificar entre duas opções
disponíveis, seis ideias
expressas no texto.

OBJETIVO

TIPO DE TEXTO

Compreender os pontos principais
e extrair dados de uma conferência.

Conferências, discursos, apresentações e/
ou notícias de rádio ou de televisão
de extensão longa em que se descrevem ou
narram projetos e/ou experiências. Âmbito
acadêmico.
Extensão:
450-500 palavras (máx. 5 minutos).

29

6. DESCRIÇÃO DOS TESTES

PROVA DE EXPRESSÃO E INTERAÇÃO ESCRITAS
Este teste é composto por 2 tarefas.
O tempo máximo para este teste é de 50 minutos. Em todos os momentos o candidato será informado sobre o tempo
restante para completar o teste. Aos 50 minutos, o teste é bloqueado e avança automaticamente para o próximo teste.
As respostas deste teste são salvas e posteriormente avaliadas com um valor máximo de 250 pontos por avaliadores
credenciados SIELE.
Aspectos gerais do funcionamento destas tarefas:
• Nesta prova é possível avançar e retroceder entre as perguntas.

NÚMERO DE TAREFAS

TIEMPO POR TESTE

TIPO DE QUALIFICAÇÃO

2

50 minutos

Qualificadorespecialista
(resposta aberta)

TAREFA

NÍVEL

DESCRIÇÃO

OBJETIVO

MATERIAL PARA A TAREFA

1

A1
B1

Escrever uma resposta de uma carta
ou um e-mail, fórum ou blog.
O candidato lê um texto curto, simples, e
escreve uma resposta de entre 100 e 150
palavras (recomendado).

Relatar, descrever e narrar em um texto
simples e coeso.

Um texto escrito de 30 a 50 palavras,
como uma carta ou mensagem
(e-mail, fórum ou blog).
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TAREFA

NÍVEL

2

B2
C1

DESCRIÇÃO
Escrever um artigo de opinião ou uma
carta para um jornal de um cabeçalho.
O candidato escolhe entre duas opções, ler
um jornal e escrever um de texto entre 250
e 300 palavras (recomendado).

OBJETIVO

MATERIAL PARA A TAREFA

Expor de maneira clara, detalhada e bem
estruturada ideias, argumentos, pareceres
e apreciações, respeitando as convenções
e características textuais do gênero
a que pertencem.

Um texto escrito de 50 a 70 palavras
como uma manchete de jornal.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE
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PROVA DE EXPRESSÃO E INTERAÇÃO ORAIS
Este teste é composto por 5 tarefas.
O tempo máximo para este teste é de 15 a 20 minutos. Após 20 minutos, a tarefa é bloqueada e o testeé concluído.
As respostas deste teste são salvas e posteriormente avaliadas com um valor máximo de 250 pontos por
avaliadores credenciados SIELE.
NÚMERO DE TAREFAS

TIEMPO POR TESTE

TIPO DE QUALIFICAÇÃO

5

15 - 20 minutos

Qualificador especialista
(resposta aberta)

Existem dois tipos de tarefas neste teste:
1. Tarefas nas quais o candidato tem que responder a algumas perguntas que lhe foram colocadas ao reproduzir um áudio.
Tais são as tarefas 1 e 4. Seu funcionamento é o seguinte:
• Você acessa a tarefa e não há um horário definido para a leitura do enunciado e para iniciar o áudio com a
primeira pergunta. Desta vez é representado por um ícone de ampulheta.

• Após este tempo, é iniciado a reprodução do primeiro áudio com a primeira pergunta da tarefa. A indicação de
que o áudio que está sendo reproduzido é representado por um alto-falante. Você pode ouvir de novo à pergunta
uma segunda vez, quando o falante está ativo (cor vermelha).

• Quando você terminar a primeira reprodução de uma pergunta, um ícone de texto vermelho aparece no
gravador que informa o tempo disponível para iniciar a gravação automática. Durante esse tempo, você pode
ouvir a pergunta uma segunda vez ou clicar no texto vermelho do ícone do gravador ou aguardar a gravação
iniciar automaticamente.
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• Cada questão tem um certo tempo para gravar a resposta. Quando você está gravando, uma barra de ícones
indica que a gravação está em andamento e o tempo restante disponível aparecerá. Em todos os momentos,
você pode pressionar o ícone “Terminar a gravação” para terminar antes que o tempo se esgote.

• Quando a gravação termina, uma indicação para informar que a gravação está sendo salva e, finalmente,
a confirmação de que a gravação foi concluída com êxito é exibida.

2. Tarefas em que a partir de uma instrução do candidato atender e gravar sua resposta é solicitada. Tais são as tarefas
3 e 5.

Nestes tipos de tarefas estão disponíveis tempo para ler as instruções e algumas tarefas para preparar a resposta. Seu
funcionamento é o seguinte:
• Se acessa a tarefa e há um tempo estabelecido para a leitura do enunciado. No ícone do gravador
aparece um texto vermelho que informa do tempo disponível para começar a gravação automática.

Durante esse tempo, é possível clicar no texto vermelho do ícone do gravador ou aguardar a gravação para
iniciar automaticamente.
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• Há um tempo determinado para gravar a resposta. Quando você está gravando, uma barra de ícones indica que
a gravação está em andamento e o tempo restante disponível aparecerá. Em todos os momentos, você pode
pressionar o ícone “Terminar a gravação” para terminar antes que o tempo se esgote.

• Quando a gravação termina, uma indicação para informar que a gravação está sendo salva e, finalmente,
a confirmação de que a gravação foi concluída com êxito é exibida.

Teste de som e gravação
Antes de iniciar os testes, um teste de som e gravação é realizado para verificar se o funcionamento do seu
computador está correto.
Aviso: Este teste de som e gravação não é avaliado,
nem subtrai tempo disponível para realizar o teste de
expressão oral e interação.

Para executar este teste pressione “Gravar” ( ) e fazer um teste de gravação, em seguida, pressione “Reproduzir” ( )
para verificar se ouve corretamente. Em seguida, aparece uma pergunta: O som e a gravação está correto? Clique sim,
se a gravação e reprodução está correto. É quando você pode clicar em “Seguinte” para iniciar o teste de Expressão e
interação orais.
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TAREFA

NÍVEL

DESCRIÇÃO

OBJETIVO

CONTEÚDO DA TAREFA

1

A1

Responder a quatro perguntas
de caráter pessoal.

Fornecer informações sobre
si, suas experiências e suas imediações.

Quatro perguntas de áudio:
dois de nível A1 e duas de nível A2.
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TAREFA

NÍVEL

DESCRIÇÃO
Desenvolver um monólogo breve de uma
fotografia.

2

A2

O candidato escolhe entre duas fotografias,
prepara e desenvolve a descrição
de uma delas.

OBJETIVO

CONTEÚDO DA TAREFA

Descrever, breve e simplesmente,
os elementos de uma cena
da vida cotidiana.

Duas fotografias que refletem uma situação
da vida cotidiana.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE
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TAREFA

3

NÍVEL

DESCRIÇÃO

OBJETIVO

CONTEÚDO DA TAREFA

B1

Responder em duas situações simuladas:
do âmbito pessoal e outra do âmbito
público. O candidato escolhe cada
uma das situações entre duas opções.

Solicitar e dar informações sobre as
necessidades imediatas, por meio
de transações ou contatos sociais.

Quatro situações simuladas: duas pertencentes ao âmbito
pessoal e dois ao âmbito público.

39

6. DESCRIÇÃO DOS TESTES

40

6. DESCRIÇÃO DOS TESTES

TAREFA

4

NÍVEL

DESCRIÇÃO

OBJETIVO

CONTEÚDO DA TAREFA

B2

Responder a três perguntas sobre
um tema.
O candidato escolhe um tema a partir de
duas opções, lê um texto relacionado a
esse tema e responde a três perguntas.
O tema é escolhido na opção esta tarefa
será a mesma que a tarefa 5.

Expressar opinião, suposição e fornecer
informações, respondendo a uma série
de perguntas sobre um determinado tema.

Dois textos de diferentes temas
(80-120 palavras cada).

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE
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TAREFA

NÍVEL

DESCRIÇÃO

OBJETIVO

CONTEÚDO DA TAREFA

5

C1

Desenvolver um monólogo escolhendo
uma afirmação entre duas opções relacionadas ao tema da tarefa 4.

Argumentar a favor ou contra uma
reclamação sobre um determinado tema.

Duas afirmações,
de posições diferentes, para cada tema.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE
42

6. DESCRIÇÃO DOS TESTES

43

7. O EXAME

6.1 Inscrição
A compra de exame é realizada através do website siele.org em 5 passos:

1. Selecione pais: escolha o pais que deseja fazer o exame.
2. Escolha seu exame: clique sobre a modalidade que deseja realizar.
3. Cidade, Data, Centro de Exame: você escolhe o centro que esta com data para aplicação de exame publicada, ou
pode entrar em contato com ele, para agendar uma data.
4. Coloque seus dados pessoais: complete todos os dados para formalizar a reserva.
5. Finalização do processo: revise a informação e confirme a inscrição.

6.2 Realização do exame
A modalidade escolhida é realizada em um centro de exame SIELE que satisfaz os requisitos para a execução do teste. Na
data em que vá ao centro considere os seguintes aspectos gerais:
Acreditação
• Para garantir que o processo de acreditação é bem sucedido, é muito importante que vá ao centro de exame 15
minutos antes da hora de início dos testes.
• Você deve usar o mesmo documento oficial de identidade que utilizou quando se inscreveu no exame
em siele.org
Posto de exame
• Depois de documentar a recepção do centro de exame, você receberá um posto com um computador com um
navegador específico para realizar o exame SIELE.
Este processo de autenticação é essencial para realizar
os testes, por isso recomendamos que você
memorize ou traga suas credenciais de login de aceso
a siele.org e correspondem com o e-mail e senha com
que você se registrou.

Tempo disponível
• Se você realizar a modalidade SIELE GLOBAL, terá um total de 15 minutos de descanso, que poderá usar entre as
provas de CA e EIE. Quando o descanso terminar, você deverá ocupar o mesmo lugar atribuído no início do exame.
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6.3 Resultados
Dentro de um período máximo de três semanas, você receberá uma notificação por e-mail avisando que seus resultados
estão prontos. A partir desse momento, você pode acessar siele.org na seção Minha página o para conhecer os
resultados e fazer o download do certificado ou relatório, dependendo do modo escolhido.

Com o código de verificação que aparece na parte
inferior do documento você sempre pode provar o nível
obtido e a autenticidade do documento e tornando
mais fácil a instituições ou as próprias empresas
podem verificar em siele.org pelo seguinte sistema:
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A qualificação dos diferentes testes de teste SIELE é realizada utilizando dois sistemas diferentes, dependendo das
tarefas de configuração e de formatação e itens que compõem:
• Classificação automática: os testes de compreensão contêm itens dicotômicos (com uma única resposta correta)
resposta pré-selecionada, por isso são qualificados através deste sistema. A pontuação direta (o número de itens de
correção) é convertida para seu equivalente em uma escala de 250 pontos, utilizando a seguinte fórmula:
Pontuação Final:

(Número de acertos X NOTA MÁXIMA)
(Nº ITENS DO TESTE)

• Qualificação mediante examinador: os testes de Expressão e interação escritas e orais contêm uma série de
tarefas projetadas para resolução através de estratégias previsíveis, mas cuja resposta linguística não é idêntica
entre os candidatos e requer uma avaliação qualificada.
Os testes de resposta aberta são registados com escalas. Tanto para a Expressão e interação escritas como para a
Expressão e interação orais, são utilizadas as escalas analíticas.
No caso do teste de Expressão e interação escritas a escala consiste de descritores agrupados de acordo com
quatro critérios e, no caso do teste de Expressão e interação orais, de acordo com dois.
Para o desenho, validação e criação das escalas de avaliação foi consultado um grupo de especialistas e as
instituições que promovem o exame.
Os avaliadores dão uma pontuação entre 0 e 5 para cada categoria das escalas. Depois de aplicar a
ponderação correspondente a cada pontuação, se obtém a nota definitiva em uma pontuação de 0-250
para cada prova.
O cálculo das notas é feito com uma fórmula específica para cada teste. Você pode saber mais em detalhe
na seção ANEXOS deste guia.

6.4 Revisão de qualificação e reclamação
Em caso de desacordo com as notas ou procedimentos acadêmico-administrativos, o candidato pode adquirir um pedido
de reexame das qualificações através da seção da Minha página disponível em siele.org
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ESCALAS DE AVALIAÇÃO PARA TESTES
TESTE DE EXPRESSÃO E INTERAÇÃO ESCRITAS
ESCALA DE AVALIAÇÃO
PARA AMBAS AS TAREFAS
Pontuação

COESÃO

CORREÇÃO

ALCANCE

Mostra um nível consistente de domínio de uma
linguagem complexa, quase sem erros
de léxico, gramática ou ortografia.

Descreve ou narra argumenta em todas as
situações, sem ter que restringir o que quer dizer; é
capaz de detalhar e especificar os temas que trata, e
sabe defender seus pontos de vista com argumentos
e exemplos, e tirar conclusões.
Seus textos são claros, ricos e precisos, proporcionam um estilo pessoal adequado para o leitor
a quem são dirigidos, e pode incluir expressões
idiomáticas e coloquiai
no contexto apropriado.

4

Produz um texto claro, coerente e estruturado. Para
ligar as frases faz uso relativamente variado de
dispositivos coesos como conectores (apesar de,
por isso, não só... mas também), organizadores de
informação (para começar, finalmente, por outro
lado, quanto a), recursos de referência (marcadores,
deíticos, etc.) e a subordinação das frases. No
entanto, pode haver algum erro esporádico nas
referências e conectores ou a falta de clareza em
uma frase ou a relação entre as duas frases ou
partes do texto. Usa corretamente as regras básicas
de pontuação.

Mantém um bom controle gramatical (uso de
passado, perífrases verbais, subordinadas com
subjuntivo, uso de comparativos...) e léxico, embora
ainda possa cometer algumas falhas na estrutura
de frases longas ou complexas (sentimentos, temas
abstratos ...) ou vocabulário específico ou menos
frequente.
A ortografia é razoavelmente precisa, mas pode
cometer um erro nos acentos e no léxico menos
comum.

É capaz de explicar os pontos principais de uma
ideia ou um problema, para expressar sentimentos
e pensamentos sobre temas complexos e abstratos,
para sintetizar e avaliar informações e argumentos, e
descrever situações inusitadas. É expressa de forma
simples, mas razoavelmente precisa, pelo que pode
incluir algumas expressões idiomáticas e coloquiais.

3

Escreve textos coesos, ordenados por uma
sequência linear de elementos simples, usando
organizadores da informação (em primeiro lugar,
então, depois), conectores comuns (também, então,
porque, assim também, no entanto, entretanto ...)
relativos (onde, quando ...), subordinadas substantivas (acho que ...), embora o texto possa ter alguma
deficiência ou limitação na relação entre suas
partes ou o uso de mecanismos de coesão. Usa
corretamente as regras básicas de pontuação.

Mostra um controle razoável de elementos
linguísticos simples e estruturas comuns (distinção
de ser e estar em seus usos comuns mais comuns,
imperativo, presentes irregular, uso básico do passado, uso das perífrases verbais mais frequentes ...)
em questões previsíveis e gerais, mas comete erros
gramaticais, léxicos e/ou ortográficos.

É capaz de pedir informações, fazer avaliações,
expressar desejos, dar instruções, fazer descrições
simples, mas adequadas de temas cotidianos, fatos
e viagens, ou contar histórias. A falta de especificidade e circunlóquios mostra suas limitações, e pode
comprometer imprecisões, erros ou repetições se se
expressa sobre temas complexos ou abstratos.

2

Escreve textos básicos com frases curtas ligadas
por alguns recursos limitados: conectores simples
(e, mas, porque, então ...) relativa (que), pronomes
... podem ter erros (uso indevido de elementos de
referência, eleição indevida de dêiticos, falta de
organização do texto) e falhas ou imprecisões na
pontuação que dificulta a leitura, mas não afetam
o significado.

Mostra um controle elemental de elementos linguísticos simples, mas sistematicamente comete erros
básicos de gramática (Ser/Estar/haver, formas de
tempos verbais regulares e irregulares, pronomes,
concordancias de sujeito-verbo ou nome adjacente
...), vocabulário e ortografia, embora se entenda o
que deseja transmitir.

É capaz de transmitir informações básicas sobre
situações concretas e cotidianas (dar informações
pessoais, falar sobre aspectos do ambiente imediato,
etc.) e se expressar sobre tópicos familiares, simples
e habituais (descrevem brevemente ações básicas,
experiências pessoais ou situações frequentes
solicitar informações específicas, etc)

1

Escreve uma série de frases simples ou grupos de
palavras relacionadas com conectores muito básicos (e, mas). O discurso não mantém uma estrutura
organizada e a informação aparece desordenada.
Há erros de pontuação.

Usa estruturas gramaticais muito básicas e
simples relacionadas com as necessidades básicas
imediatas. Comete abundantes erros gramaticais
(concordâncias, pessoas formas verbais do presente ...), léxicos e ortográficos, o que torna difícil
compreender a mensagem.

Seu nível de domínio é limitado aos dados pessoais
e necessidades imediatas, mas pode conhecer outras funções de comunicação que utilizam recursos
de línguas próximas.

0

Não produz frases completas. Escreve palavras
isoladas sem coerência entre elas.

Apenas usa estruturas gramaticais e sintáticos ou
léxico corretos.

Usa algumas palavras em espanhol, mas é praticamente desarticulado.

5

Produz um texto claro, coerente e bem estruturado,
o que mostra um uso bastante completo e variado
de estruturas organizacionais de uma ampla gama
de conectores para marcar a continuidade ou muda
de assunto e outros mecanismos de coesão (subordinadas substantivas, adjetivo e advérbio; recursos
de referência como dêiticos ...).
Usa corretamente as regras de pontuação.
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8. ANEXOS

ESCALA DE AVALIAÇÃO
PARA TAREFA 1
Pontuação

5

Resolve completamente a tarefa, elaborando um texto, que proporciona detalhes e exemplos dos pontos que são apresentados. É adequado para a situação
em questão e o estímulo é fornecido.

4

A resposta corresponde adequadamente à tarefa: aporta informações necessárias e, em algum momento fornece alguns detalhes, mas pode estar faltando
alguns dos pontos menores (cabeçalho, despedida) ou lidar com qualquer brevidade dos pontos relevantes. É adequado para a situação em causa e, em
geral, o estímulo é fornecido.

3

Resolve a tarefa: fornece informações necessárias facilmente, embora possa omitir ou cumprir minimamente com um dos pontos importantes. É adequado
para a situação planejada, mas pode não responder adequadamente ao estímulo que é fornecido.

2

Fornece parte das informações requeridas para os fins da tarefa podem estar faltando, e um dos pontos importantes, um menor (cabeçalho, despedida) ou
qualquer subponto, e que tenha dados irrelevantes ou redundantes. É adequado apenas relativamente à situação em questão e pode não ter em conta o
estímulo fornecido.

1

A tarefa está incompleta: falta bastante informação (metade ou mais da metade dos pontos relevantes). Não é adequado para a situação em questão, ou faz
isso de uma forma limitada, ou que leva em conta o estímulo fornecido.

0

Embora o texto possa estar relacionado com o tema da tarefa, não transmite as informações necessárias ou elabora um texto coerente ou compreensível.

PARA TAREFA 2
Pontuação

5

Resolve completamente a tarefa com um texto que fornece detalhes e exemplos para defender seus argumentos ou expor os pontos que devem ser tratados. Se encaixa perfeitamente na questão e a situação planejada e ao estímulo fornecido, e ajusta o gênero desejado.

4

A resposta corresponde adequadamente à tarefa, fornecendo as informações e os argumentos necessários, mas pode tentar com alguma brevidade dos
pontos levantados. Em geral, é adequado para a situação planejada, o estímulo é fornecido e o gênero requerido.

3

Resolve tarefa simples: para fornecer as informações necessárias, embora possa omitir qualquer um dos pontos abrangidos ou que não os trate suficientemente. É adequado para a situação, embora não possa responder ao estímulo fornecido ou seu texto não se ajuste exatamente ao gênero requerido.

2

A tarefa está incompleta: falta alguns dos pontos necessários, trata-os com brevidade excessiva ou com falta de especificidade e pode que tenham dados
irrelevantes e redundantes. Não se adequa com clareza à situação em questão, não responde ao estímulo fornecido e não coincide com o gênero requerido.

1

Seu texto está longe de satisfazer os fins indicados, embora esteja relacionado com o assunto da tarefa. Carece de metade ou mais de metade dos pontos
necessários. Não se adequaà situação em questão não leva em conta o estímulo fornecido e não se encaixa no gênero requerido.

0

Não responde adequadamente a qualquer ponto da tarefa e nem elabora um texto coerente ou compreensível.
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8. ANEXOS

EXPRESSÃO E INTERAÇÃO ORAL
ESCALA DE PONTUAÇÃO
PARA TAREFAS 1, 2 E 3
Pontuação

USO DA LÍNGUA

CUMPLEMENTO
T1. Responde adequadamente a todas as perguntas.

5

Usa um nível adequado à tarefa e linguagem precisa, que
não tem que restringir o que quer dizer. Quase não há erros e
mantém um discurso fluido e coeso se incentiva a tarefa.

T2. Descreve a imagem corretamente, atendendo todos os pontos de desenvolvimento.
T3. Resolve as duas situações corretamente, cumprindo com os três pontos de desenvolvimento
de cada uma delas.
T1. Responde adequadamente as perguntas que lhe foram colocadas, mas em uma das últimas
duas a informação fornecida é muito escassa.

4

Seu repertório lingüístico permite desenvolver com algum grau
de precisão, mantendo um discurso claro e coerente, se incentiva a tarefa. Comete um erro e tem pausas, especialmente
quando utiliza léxico ou estruturas mais complexas.

T2. Descreve corretamente a foto, mas omite um dos pontos ou responde de forma muito breve,
de modo a considerá-la cumprida.
T3. Resolve facilmente duas situações: de maneira simples segue os pontos, mas um ponto de
uma situação cumpre apenas parcialmente.
T1. Responde adequadamente apenas três das perguntas que lhe são dirigidas ou fornece muito
pouca informação nas duas últimas.

3

Seu repertório lingüístico permite desenvolver nas situações
planejadas. Usa apenas elementos simples de coesão, comete
erros e faz algumas pausas, não é difícil de entender.

T2. Responder adequadamente a três pontos do enunciado, mas omite dois deles ou os trata de
forma muito breve para considerar que os cumpriu.
T3. Resolve de forma adequada apenas uma das situações ou responde apenas dois pontos em
ambas.
T1. Responde adequadamente apenas duas das perguntas feitas.

2

Seu repertório lingüístico é simples e permite que se expresse
de forma limitada: não relaciona as partes entre si (nas respostas extensas) comete erros básicos de forma sistemática e faz
pausas frequentes, que podem dificultar o entendimento.

T2. Descreve os elementos da foto e conhece um ou dois dos pontos de desenvolvimento, mas
não dá uma resposta adequada para o resto.
T3. Nas duas situações descritas responde a um dos pontos, mas os outros não pode dizer que
cumpre.
T1. Responde adequadamente apena uma das perguntas feitas.

1

Se expressa em palavras, frases curtas ou padrões de frases,
com poucos elementos de ligação (nas tarefas que seriam
conveniente). Seus erros e pausas fazem com que haja um
esforço necessário para compreender suas respostas.

T2. Fala da foto, mas não cumpre qualquer um dos pontos de desenvolvimento.
T3. Suas intervenções estão relacionados com o tema das duas situações descritas, e um deles
pode conhecer um dos pontos solicitados, mas não trata adequadamente o resto.
T1. Não responde adequadamente a nenhuma das perguntas a serem feitas.

0

Apenas articula, entre longos silêncios, palavras soltas que
são pouco compreensíveis ou uma elevada percentagem
pertencem a outras línguas.

T2. Não descreve a foto. Não satisfaz nenhum dos pontos de desenvolvimento.

T3. Suas intervenções, se for o caso, não correspondem às situações.
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8. ANEXOS

ESCALA DE PONTUAÇÃO
PARA TAREFAS 4 E 5
Pontuação

5

4

3

2

1

0

USO DA LÍNGUA

CUMPLEMENTO

Seu repertório lingüístico permite fornecer todos os tipos de
informações e discutir seus pontos de vista, sem restringir
o que quer dizer em um discurso preciso, bem estruturado,
coeso e fluido. Só faz pausas para planejar seu discurso e
quase sem erros.

T4. Dá respostas para as três perguntas corretamente.

Seu repertório lingüístico permite aportar informações,
expressar suas opiniões e defendê-las em um discurso claro
e coerente. Faz pausas e comete algum erro, especialmente
quando utiliza estruturas e léxico mais complexos ou trata
aspectos menos comuns das questões levantadas.

T4. Responde parcialmente as três perguntas.

Domina apenas estruturas comuns e vocabulário simples
do tema das tarefas, o que faz com que se expresse de
forma hesitante e com circunlóquios. Inclui no seu discurso
elementos de coesão de uso frequente, faz uma pausa para
planejar o que quer dizer e não comete erros que dificultam
a compreensão. Talvez seu discurso seja mais fluente, claro e
coerente, se seu discurso é curto.
Usa corretamente algumas estruturas comuns e léxico simples
do tema das tarefas em enunciados apenas ligados entre si.
Comete erros básicos de uma política sistemática e faz pausas
frequentes, que podem dificultar o entendimento em algum
ponto.
Pode falar com maior coesão e correção e fluidez se refere
a diferentes questões / o enunciado ou se seu discurso é
marcadamente breve.
Se expresso em palavras, frases curtas ou modelos de frases.
Seus erros e pausas constantes fazem com que haja um certo
esforço para entender o que diz.
Pode começar a usar corretamente e estruturas habituais e
léxico simples em enunciados mais extensos se refere a um
tema diferente das perguntas/ enunciado.

Se limita a repetir a pergunta / o enunciado da tarefa ou
articular, entre longos silêncios, palavras soltas que são pouco
compreensíveis e uma elevada percentagem são em outras
línguas.

T5. Descreve a apresentação corretamente, atendendo todos os pontos da tarefa.

T5. Executa a tarefa parcialmente: enquanto expõe sua posição sobre a frase escolhida e com
argumentos justificados, não dá exemplos e conclui sua apresentação corretamente.

T4. Responde apropriadamente, embora possa parcialmente, duas das perguntas.

T5. Em sua apresentação explica sua posição, mas não justifica adequadamente.

T4. Responde adequadamente uma das perguntas.

T5. Fala sobre a frase selecionada, mas não deixa claro nem justifica sua posição a respeito.

T4. Embora diz coisas relacionadas com o tema da tarefa não responde adequadamente a
nenhuma das perguntas.

T5. Fala sobre um tema relacionado com a tarefa, mas sua apresentação não corresponde às
frases que são fornecidas ou segue qualquer um dos pontos levantados.

T4. Não responde a nenhuma das perguntas ou dizer qualquer coisa relacionada ao tema da
tarefa.

T5. Não faz a apresentação ou esta não corresponde em nada com o tema planejado.
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