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ORIENTAÇÕES PARA PROVA DE 

PROFICIÊNCIA EM 
     PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS 

 
 

Importante: O candidato deve certificar-se de que a DECLARAÇÃO emitida pelo 
FURB Idiomas do resultado da prova é reconhecida para o seu objetivo. 

 
  

2020/1 DATAS das PROVAS:  26 de março (das 9h às 12h) 
 15 de abril (das 15h às 18h) e 17 de junho (das 15h às 18h) 

 
O FURB Idiomas da Universidade Regional de Blumenau – FURB, no uso de suas atribuições 
regimentais, tornam público os procedimentos para o Exame de Proficiência em Português, oferecido 
pela FURB, para o ano de 2019. 
 

1. DO PÚBLICO-ALVO 
Estrangeiros ou alunos estrangeiros regularmente matriculados em curso de Português para Estrangeiros 
do FURB Idiomas. 
 

2. DOS PRAZOS:   
As inscrições estarão abertas no período de 1º/04/2019 a 04/09/2019. 
 
3. DA INSCRIÇÃO: 

O candidato deverá: 
a) Enviar e-mail ao FURB Idiomas fazendo a solicitação do boleto. 
b) Pagar a TAXA da Prova. 
c) Efetuar o pagamento conforme a data do vencimento do boleto.  

 
SOLICITAÇÃO DE BOLETO VIA E-MAIL FURB IDIOMAS 

Para solicitar o boleto via e-mail para idiomas@furb.br o 
candidato deverá informar: 

 
• Nome Completo; 
• CPF ou passaporte válido; 
• Endereço (rua, número, bairro, CEP, cidade e estado); 
• Telefone Celular; 
• Data de Nascimento. 

 
Pelo menos 07 dias antes da data de realização da prova conforme calendário acima, solicitar ao 
FURB Idiomas o boleto referente à Taxa nº. 356 (Taxa de Prova de Proficiência em Língua Estrangeira 
do FURB Idiomas) no valor de 3 créditos financeiros, ou seja, R$ 157,38. 
 
DATA ESPECIAL (DATA NÃO PREVISTA NESTE CALENDÁRIO) – Taxa nº410 – 6CF – R$ 314,76. 
 
MUITO IMPORTANTE! 
 
07 dias antes da realização da prova conforme o calendário enviar para idiomas@furb.br as seguintes 
informações: 
 
(a) Nome completo; 
(b) Endereço completo para envio do resultado (envio apenas para outras cidades); 
(c) Comprovante de pagamento da taxa; 
(d) De acordo com o calendário, a data em que pretende inscrever-se para a prova de proficiência. 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

a. Somente será considerado candidato efetivamente inscrito, aquele que efetuar o pagamento 
da inscrição no prazo do vencimento do respectivo boleto.  

b. O pagamento do boleto, desde que não esteja vencido, poderá ser efetuado em qualquer 
agência bancária do território nacional, observando o seu horário de atendimento externo, 
ou em posto de autoatendimento, ou ainda, via Internet, de acordo com o horário do Banco 
Central.  

 

4. DO VALOR 
 

IDIOMA DA PROVA / MODALIDADE VALOR 

Proficiência em Língua Portuguesa  R$ 157,38 

 
 

5. LOCAL E HORÁRIO DA PROVA 
 

5.1. LOCAL:  
O CANDIDATO deve apresentar-se, no mínimo, 15 minutos antes do horário de início da prova, na: 
Universidade Regional de Blumenau – FURB 
FURB IDIOMAS 
Campus 1 – Sala A100 
Rua Antonio da Veiga nr. 140 
Blumenau – SC  
Telefone: (47) 3321. 0364 / 0365 

 
5.2. No dia da prova, o candidato deverá se apresentar com documento oficial brasileiro: Carteira de 

Identidade de Estrangeiro (CIE), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) brasileira ou passaporte 
original. 

 
6. DA PROVA 

A prova terá duração de 3 horas e será constituída por questões de compreensão de leitura, 
expressão escrita, compreensão oral, gramática e vocabulário e expressão oral. 

 

6.1. As provas são de nível Intermediário (B1), de acordo com o padrão europeu de certificação (CEFR - 
Common European Framework of Reference - Quadro Europeu de Referência para as Línguas). 

 

6.2. A prova será composta por duas etapas, sendo que a primeira etapa terá peso 8 (oito) e a segunda 
etapa peso 2 (dois). 

Tarefa Insumo Habilidades Duração 

. I  Vídeo Compreensão oral 
e produção escrita 

30 minutos 
 

. II Áudio Compreensão oral, 
leitura e produção 
escrita 

2 horas e 30 
minutos para as 
tarefas II, III e IV 

. III Texto escrito Compreensão oral, 
leitura e produção 
escrita 

 

. IV Texto escrito Compreensão oral, 
leitura e produção 
escrita 

 

   Total 3 horas 

 
6.3. A primeira etapa da prova terá duração de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos e subdivide-se em: 
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a) Compreensão de leitura: O candidato responderá perguntas de múltipla escolha sobre dois textos. 
A extensão desses textos não será superior a 450 palavras (Peso 2) 

b) Expressão escrita: O candidato deverá redigir uma carta pessoal ou uma redação, conforme as 
instruções no caderno da prova. O texto deverá ter entre 80 e 120 palavras (Peso 2) 

c) Compreensão oral: O candidato responderá a perguntas de múltipla escolha ou de complementar 
informações, sobre textos orais: gravações (vídeos/CDs). Os textos gravados consistirão em 
anúncios, notícias, conversações, entrevistas, etc. (Peso 2) 

d) Gramática e vocabulário: O candidato deverá responder questões de múltipla escolha e exercícios 
de preenchimento de lacunas sobre situações quotidianas, reconhecendo e utilizando as estruturas 
gramaticais e o vocabulário da língua estrangeira (Peso 2) 

 

6.4. A segunda etapa da prova será composta por uma avaliação de caráter oral, com duração de 
aproximadamente 20 (vinte) minutos, que compreende: 

a) Expressão oral: o candidato poderá ser avaliado em dupla ou excepcionalmente individual, por até 
dois examinadores. Dever demonstrar a sua capacidade de comunicar-se e interagir no idioma 
Português, tanto com o outro candidato quanto com o(s) examinador(es). A avaliação inclui uma parte 
introdutória, na qual o candidato fornece informações a respeito de si próprio, uma fala mais prolongada, 
que dura aproximadamente 1 (um) minuto, e uma discussão, na qual ambos os candidatos tomam parte 
(Peso 2). 

6.5. Não será permitida qualquer comunicação nem a troca de materiais entre os candidatos durante a 
realização da prova. 

6.6. Durante a realização da prova, não será admitida a utilização de aparelho celular ou qualquer 
aparelho eletrônico, sob pena de eliminação do candidato que for surpreendido utilizando-se de tais 
meios. 

6.7. Em caso de não comparecimento ou atraso, não haverá, em nenhuma hipótese, segunda chamada 
ou justificativa de falta, e implicará na eliminação automática do candidato. 

6.8. O candidato que deixar de realizar uma das etapas da prova será reprovado automaticamente. 

 
IMPORTANTE! 
• O uso de dicionários ou qualquer outro material não será permitido.  
• Não será permitido o uso de aparelhos eletrônicos de qualquer tipo durante a prova. 
• Leia atentamente as instruções da capa da prova. 
• O candidato deve trazer seu próprio material (caneta, lápis e borracha) para utilizar durante a 
realização das provas.  
• As respostas finais devem ser obrigatoriamente em caneta de tinta azul ou preta. 

 
7. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 

 

7.1. O candidato com deficiência e/ou que necessitar de condições especiais para realizar a prova, 

deverá formalizar o pedido, por escrito, no prazo de até 3 (três) dias úteis, após a realização da 
inscrição e entregar pessoalmente na Coordenação do FURB Idiomas, do Campus I, Bloco A, no 
horário das 14h às 21h, anexando o comprovante de sua necessidade, com laudo médico (original), se 
for o caso. 

7.2. O atendimento às condições solicitadas pelos candidatos ficará sujeito à análise da legalidade e/ou 
razoabilidade e/ou compatibilidade do pedido. 

 
8. NOTA PARA PROVAÇÃO 

O candidato deverá tirar nota mínima exigida para aprovação de nível B1. 
 
 

9. RESULTADO 
9.1. Será considerado aprovado, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0. 
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9.2. A nota final do candidato estará disponível na Coordenação do FURB Idiomas. 

9.3.  A Declaração de Proficiência será fornecida em até 7 (sete) dias úteis após a divulgação do 
resultado. A declaração deverá ser retirada pelo candidato no FURB Idiomas ou por pessoa autorizada 
pelo mesmo. 

9.4.  A correção das provas será feita por uma comissão formada por: 
Prof. Dra. Karina Zendron da Cunha- Coordenadora do Curso de Letras da FURB 
Prof. Me. Marta Helena Caetano - Organizadora e Aplicadora do Exame de PLE 
Prof. Me. Carla Nolli - Coordenadora do FURB Idiomas e Aplicadora do Exame de PLE 
 

 

10. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
a. Em nenhuma hipótese será devolvido o valor da inscrição. 
b. O material da Prova deverá ser todo devolvido pelo candidato ao professor responsável pela aplicação 

da prova. As provas e cartões respostas serão arquivados no FURB Idiomas, para eventuais 
consultas da coordenação. 

 
 

Estamos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas. 
 

 


