O teste TOEFL® em maior detalhe

O teste TOEFL®:
Torna mais fácil chegar
aonde você quer ir.

O teste TOEFL® avalia as quatro habilidades na língua inglesa: reading (leitura),
listening (compreensão oral), speaking (fala) e writing (escrita). Desta
forma, pode ter certeza de contar com as habilidades necessárias para ter
sucesso acadêmico e social ao estudar no exterior. Além disso, as universidades
sabem que nenhum outro teste é tão exato quanto o TOEFL.

½

Teste em

dia

Você faz todas as seções do
teste TOEFL em meio período.

10

Pontuação em

Iniciar sua aventura de uma viagem de estudos ao exterior é um dos momentos
mais emocionantes de sua vida. Nenhuma outra prova leva você a tantos
lugares quanto o teste TOEFL®. É a prova de proficiência de maior aceitação e
a escolha mais respeitada. Além disso, ajudamos você ao longo do caminho
com ferramentas e recursos, como o programa oficial e gratuito de preparação,
o TOEFL® Journey™. Você também pode conhecer quais instituições aceitam
suas pontuações TOEFL com a ferramenta de busca avançada em www.
toeflgoanywhere.org.

dias

A pontuação é publicada em 10 dias
e você pode visualizar seus resultados
online.

Mais razões para
você fazer o TEOFL:

Veja um resumo das quatro
seções do teste:

27.000.000+

Reading Agora mais curto!
60 - 80 minutos | 36 - 56 perguntas
Ler as passagens para depois responder às perguntas.

Mais popular.

Você está bem acompanhado quando faz o TOEFL. Até hoje, mais de 27
milhões de pessoas em todo o mundo fizeram essa prova para alcançar seus
destinos internacionais.

Listening
60 - 90 minutos | 34 - 51 perguntas
Ouvir palestras ou uma discussão na sala de aula,
e depois responder às perguntas.

8.500

Pausa

Mais destinos.

Há uma pausa obrigatória de 10 minutos para todas as
pessoas que se submetem ao teste.

Speaking
20 minutos | 6 tarefas
No microfone, falar a respeito de assuntos conhecidos,
analisar o material lido e ouvido.

Writing
50 minutos | 2 tarefas
Ler uma passagem, ouvir uma gravação e então
escrever sua resposta (digitar no teclado).

Inscreva-se no teste TOEFL no site

www.toeflgoanywhere.org
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Inicie

seu TOEFL® journey.
Faça o TOEFL® e vá aonde você quiser.

Com o teste TOEFL você tem mais
opções para escolher onde você
pode estudar - 17% mais do que com
qualquer outra prova de proficiência
em língua inglesa. Aceito por 8.500
instituições em mais de 130 países,
incluindo os EUA, o Reino Unido,
o Canadá, a Austrália, a França e a
Alemanha.

4.500+

Mais recomendado.
Ao escolher o TOEFL, você está
escolhendo o teste
preferido por 4 em cada 5
avaliadores.*

4 EM

CADA 5

Mais conveniente.
Há probabilidade de que haja um centro TOEFL
perto de você. Você pode fazer o teste TOEFL em
mais de 4.500 centros credenciados em 165
países em todo o mundo - 5 vezes mais do que
qualquer outra prova de proficiência em língua
inglesa.

* Fonte: Pesquisa envolvendo 263 avaliadores de universidades nos Estados Unidos, dos quais
212 aceitaram tanto o TOEFL® quanto o IELTS® e 152 declararam sua preferência.

Seu mundo tornase maior ainda

quando você
faz o teste
TOEFL®.

Programa de Bolsas de Estudos do TOEFL®

Preparação oficial para o teste TOEFL ®

Aonde você iria com uma bolsa do TOEFL? A cada ano, o Programa de Bolsas de Estudo
do TOEFL concede centenas de milhares de dólares a pessoas que se submetem ao teste
TOEFL no mundo para ajudá-las a estudar no exterior. As bolsas de estudo são concedidas
com base em:

O programa do TOEFL ajuda você a estar preparado no dia do teste
por meio de uma ampla variedade de recursos, incluindo:
• The Official Guide to the TOEFL® Test
• TOEFL® Practice Online
• TOEFL® Value Packs, que podem ajudá-lo a poupar até 40%
• Exemplos de provas do TOEFL — grátis com sua inscrição

• Resultados acadêmicos
• Habilidades de liderança
• Excelência no domínio da língua inglesa
• Atividades extracurriculares

Além disso, oferecemos muitos recursos GRATUITOS, inclusive a série
de vídeos Meet the Study Group, exemplos de perguntas e vídeos com
dicas dos instrutores sobre como se preparar para o dia do teste.

Leia mais sobre as bolsas de estudos do TOEFL e veja se você pode se candidatar no site
www.ets.org/toefl/scholarships.

Saiba mais sobre a preparação oficial para o teste em
www.toeflgoanywhere.org/prepare.
“Quanto mais me esforço, mais meu sonho se aproxima da realidade. Isso é tão emocionante!
Com o financiamento da bolsa do TOEFL, eu posso me focar na vida acadêmica para meus
estudos de graduação.”
— Daiki Itoh, Japão | Premiado com a Bolsa de Estudos do TOEFL
Quer estudar nos EUA.

Programa TOEFL® Journey™

Europa e
Reino Unido
Você pode usar sua pontuação TOEFL para candidatar-se
a instituições anglófonas no Reino Unido e em países
europeus, como a França e a Alemanha. É feita uma
correspondência entre as pontuações TOEFL e as do
CEFR, que podem ser usadas para obter os vistos
Tier 1, 2 e 4 no Reino Unido.

Você não precisa planejar sozinho sua experiênca de estudos no exterior. Nós
estamos aqui para ajudá-lo a cada passo no Programa TOEFL® Journey™. O
ingresso é gratuito e você não precisa estar inscrito para o teste TOEFL® para se
registrar. Quando você entrar, poderá obter:
• Sua própria homepage do TOEFL Journey , que você poderá
personalizar de acordo com seu estágio de planejamento
• Mensagens personalizadas enviadas a seu email ou telefone celular
• Dicas úteis para tornar cada passo mais fácil
Registre-se no Programa TOEFL Journey hoje em
www.toeflgoanywhere.org/toefljourney.

“Estudar no exterior é uma grande oportunidade. Por ter feito o teste TOEFL, eu fui admitida
para completar meu Mestrado em Ciências na Austrália, um grande desafio para mim
e uma excelente oportunidade para o futuro de minha carreira."
— Michela Maffei, Itália
Estudando na Austrália

“Minha preparação para o TOEFL aumentou minha confiança em minhas habilidades
de comunicação e tenho certeza de que posso apresentar meus pontos de vista com
clareza em reuniões, sejam acadêmicas, profissionais ou socials."
— Sruthi Chandrasekaran, Índia | Premiado com a Bolsa de Estudos do
TOEFL Estudando no Reino Unido

8.500 instituições
em mais de130 países.

Aceito por

Inscreva-se para o teste TOEFL no site

www.toeflgoanywhere.org

Centros locais de suporte e recursos linguísticos

América do Norte
(EUA e Canadá)

Você pode usar suas pontuações TOEFL para ser admitido em
inúmeras instituições de programas nos EUA e no Canadá,
incluindo cursos superiores de dois e quatro anos e programas
de pós-graduação e administração.

Entre em contato com um dos 37 centros de suporte em sua língua ou visite um dos
15 TOEFL iBT® Resource Centers, onde você pode obter:

Austrália
Você sempre pode usar a pontuação obtida
no TOEFL para candidatar-se a praticamente
qualquer instituição de ensino
australiana, incluindo o Group of
Eight. E agora, você também pode
usar sua pontuação do TOEFL para pedir
um visto de estudante para a Austrália.
Em parceria com

• Mais informações sobre o teste TOEFL
• Materiais para preparação do teste
• Ajuda com a inscrição
Para mais informações, visite o site www.ets.org/toefl/contact.
Agora você também pode pagar sua inscrição para o teste TOEFL em moeda local.

Muito boa sorte no TOEFL!

