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A banca é formada por dois examinadores: um interlocutor e um assessor. O interlocutor dirige o 
exame.  Enquanto o interlocutor conversa com o candidato, o assessor não intervém no 
intercâmbio.   Eles podem trocar os papéis ao longo da sessão examinadora.  
 
Os candidatos são examinados em duplas.  Quando o número de candidatos for ímpar, o último 
grupo estará formado por um trio.  
 
O exame consta de três etapas: uma entrevista guiada, um monólogo e uma simulação de 
situação comunicativa em dupla.  
 
A duração do exame completo é de 10 a 12 minutos. 

 
 
a) Entrevista guiada: 

Duração: 2/3 minutos.   

 

Cada candidato interage com seu interlocutor.  Trata-se de uma conversa informal sobre 
informação pessoal com o intuito de reduzir o estresse da situação de exame.  Os interlocutores 
alternam as perguntas que tratam sobre gostos, circunstâncias presentes, experiências passadas 
e planos para o futuro.   
 
Esta parte do exame fornece informação sobre o desempenho do candidato para iniciar, manter e 
encerrar uma conversa espontânea.   
 

Exemplos de perguntas: 
-Qual é seu nome completo? 
-Pode soletrar o seu sobrenome? 
-Fale-me da sua família. Você é casado? Você tem filhos, irmãos, irmãs? Quantos anos eles 
têm? Onde eles moram? O que eles fazem? 
-De onde você é? Como é a cidade onde mora? Você pode compará-la com Buenos Aires? 
-Descreva sua casa ou apartamento. Fale sobre a vizinhança. 
-O que é que você faz? Você gosta do seu trabalho? Por quê (não)? 
-Descreva sua rotina nos fins de semana. 
-Você mora perto do seu lugar de trabalho/estudo? 
-O que você faz no seu tempo livre?  
-O que você fez ontem / no último sábado / no fim de semana? 
-O que você vai fazer depois do teste / amanhã / no próximo fim de semana? 
-Caso chova no fim de semana, o que você fará?, etc 
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b) Monólogo descritivo: 

Duração:  2 minutos. 
 
Nesta parte, visa-se avaliar a habilidade do candidato para falar sobre um tema dado, sem ser  
interrompido ou interrogado pelo interlocutor. Tópicos possíveis: 

  
- Um dia típico em sua vida. 
- As últimas ou as próximas férias. 
- O último ou o próximo fim de semana. 
- O meu país/ minha cidade/ casa/ vizinhança. 
- Uma pessoa que admiro. 
- Minha mascote. 
- etc. 

 

c)   Simulação: 

Duração:  4 minutos.  
 

Os dois candidatos interagem entre si. Trata-se de perguntar e responder questões com 
informação geral. Usam-se indicações em cartões para simular perguntas e respostas referidas ao 
cotidiano, atividades e vida social (incluindo referências a lugares, horários, serviços, aonde ir, 
como chegar, o que comer, etc). 
 
Um dos candidatos começa perguntando sobre questões relacionadas à série de cartões 
com indicações e o outro responde usando da informação. Depois eles trocam os papéis com uma 
série diferente de indicações para fazer perguntas e responder. 

 

Para as partes B e C os candidatos contam com alguns minutos para preparar os diálogos. 
 

 

MONÓLOGO DESCRITIVO. NÍVEL 2. 
                                   

 

Fale sobre a cidade onde mora. Descreva: 

� o lugar: grande/ barulhento/ caro/ etc. Faça a comparação com outra cidade. 

� localização, paisagem (montanhas, lagos, rios, praias, floresta)  

� as estações do ano e o tempo 

� atrações: lugares históricos, museus, shoppings, teatros, festivais, casino, etc. 

� as pessoas 

� atividades que você pode realizar 

� seus sentimentos, por que você gosta ou não gosta dela/dele 

� quaisquer outras idéias interessantes 

  

Organize suas idéias e prepare sua exposição.  
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REPRESENTAR UM PAPEL. NÍVEL 2. 
 

  

ALUNO A: 
 
  
Você é um/a turista e telefona para fazer uma reserva em um hotel. Você é casado/a e tem dois 

filhos. Você quer informações a respeito dos serviços que oferece o hotel: piscina, restaurantes, 

estacionamento, babás, TV a cabo nos quartos, preços. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

REPRESENTAR UM PAPEL. NÍVEL 2. 
 
ALUNO B: 
 

 Você é recepcionista em um hotel de quatro estrelas. Um turista solicita informações sobre o 

hotel. Você responde suas perguntas, mas também precisa saber informação pessoal: dados 

pessoais, estado civil, filhos, data em que vai chegar ao hotel, quantidade de dias que vai ficar, 

tipo de quarto. 

 


