Preparação
Contagem regressiva de 8 semanas para o teste do TOEFL

8

semanas

Determinar sua pontuação
Farmiliarizar-se com a prova
Ler a prova e praticar com o TOEFL iBT® Test Sampler
Fazer uma prova de prática do TOEFL para determinar sua pontuação inicial
Comprar The Official Guide to the TOEFL® Test
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semanas
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Encontre seu
caminho com
o teste TOEFL®

Informar-se sobre a seção Speaking
Ler e responder aos exemplos de perguntas de Speaking

Nós estaremos aqui para guiá-lo
ao longo do processo de
planejamento e preparação para
sua viagem de estudos ao exterior.

Estudar as habilidades de expressão oral

Informar-se sobre a seção Reading
Ler e responder aos exemplos de perguntas de Reading
Estudar as habilidades de compreensão escrita

Informar-se sobre a seção Listening
Ler e responder aos exemplos de perguntas de Listening
Estudar as habilidades de compreensão oral

Informar-se sobre a seção Writing
Ler e responder aos exemplos de perguntas de Writing
Estudar as habilidades de expressão escrita

Fazer uma prova completa de prática do TOEFL para avaliar seu
progresso
Ler e responder aos exemplos de perguntas de Speaking
Praticar as habilidades de expressão oral

Fazer outra prova completa do TOEFL para avaliar se você está pronto
para o dia da prova

771443

semanas

1

semana

Fazer outra prova completa
Avaliar-se em Speaking e Writing
Assistir ao vídeo “What to Expect on Test Day”
Reunir os documentos de que vai precisar para o dia da prova, tais
como documento de identificação com foto e a confirmação da
inscrição

Boa sorte no dia prova!
Encontre tudo de que precisa para passar na prova em www.toeflgoanywhere.org.
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Planejar
sua mais
importante
viagem
tornou-se
mais fácil
com os recursos do teste TOEFL®

Planejamento

Aprendizagem Inscrição

Prática

Usando os recursos gratuitos do TOEFL®, o planejamento
de sua viagem de estudos ao exterior será mais fácil.

Estes recursos gratuitos adicionais ajudam você a se
familiarizar com a prova por meio de exemplos de
perguntas, informações sobre a prova e dicas úteis.

Prepare-se com os recursos das provas oficiais do
TOEFL e saia-se bem no teste.

Entre para o Programa TOEFL Journey®
O Programa TOEFL Journey® é gratuito e oferece informações personalizadas para ajudá-lo
em cada estágio de sua viagem de estudos ao exterior - desde informações sobre vistos de
estudante até como conseguir ajuda financeira, escolher a escola, preparar-se e fazer a inscrição
para o teste TOEFL e mais.
Registre-se agora e obtenha:
• Mensagens de texto e/ou emails personalizados a cada etapa do caminho
• Acesso à homepage personalizada do TOEFL Journey , com conteúdos importantes
• Dicas interessantes para facilitar seu caminho

Diretório de Instituições TOEFL
Mais de 8.500 instituições em todo o mundo, incluindo o Reino Unido, a Austrália, o Canadá e
os Estados Unidos, aceitam a pontuação do TOEFL. A busca avançada pode ajudá-lo a descobrir
detalhes importantes sobre as instituições que lhe interessam, como pontuação mínima
exigida e informações sobre o programa. Para facilitar o acesso às informações de que você
precisa, você também pode realizar a busca por instituição ou por localidade.

Pacote gratuito de exemplos de perguntas do
TOEFL iBT®
Estude com exemplos de perguntas representativas de cada seção do teste TOEFL. Essas
perguntas demonstram o tipo de habilidade em língua inglesa de que você vai precisar para
se sair bem na prova. Elas também ajudam a entender o formato e a estrutura da prova.

Você quer encontrar a universidade certa e agora você pode deixar que as universidades
encontrem você! O serviço gratuito TOEFL® Search Service procura encontrar correspondências
entre futuros estudantes e instituições participantes, como faculdades, universidades, programas de pós-graduação ou outras instituições educacionais. Se você corresponder aos critérios
que as universidades estão procurando, elas entrarão em contato. Registre-se agora nesse
serviço por meio de sua conta TOEFL iBT®.

Você também pode se inscrever por telefone ou pelo
correio.

5 Coisas que você deve saber sobre a inscrição

TOEFL® Test Prep Planner gratuito

1. O prazo regular para a inscrição é de até 7 dias antes da data do teste (não incluindo o
dia da prova).

Este planejador gratuito de 8 semanas de estudo ajuda você a estabelecer metas semanais e a
manter o ritmo de estudo com dicas e tarefas para as semanas que antecedem o dia da prova.

2. O prazo para inscrição atrasada é de 3 dias antes da data do teste (não incluindo o dia
da prova); será preciso pagar uma taxa extra de US$ 35,00 pelo atraso.
3. A inscrição online está disponível 24 horas por dia.

Vídeos preparatórios para o TOEFL
Saiba mais sobre o teste TOEFL, receba dicas de preparação e aprenda quais ferramentas usar
com estes vídeos úteis.
• “Meet the Study Group” — Nesta série, parceiros de um grupo de estudos universitário
dão dicas sobre como fazer o teste.

TOEFL® Search Service

Faça sua inscrição online em 3 passos:
1. Escolha o local da prova
2. Crie um perfil online
3. Inscreva-se para o teste

“Inside the TOEFL® test” — Esta série de 5 vídeos oferece uma revisão aprofundada das
seções Writing e Speaking do Teste TOEFL iBT.
• “Tips from Teachers” — Receba dicas de inglês de professores que conhecem a
dificuldade de se preparar para uma prova importante como o TOEFL.
TOEFL® TV on YouTube® — Conheça a coleção completa de vídeos sobre o TOEFL em
www.youtube.com/toefltv.

4. Você pode solicitar mudança de data até 3 dias antes da data marcada para sua prova
(não incluindo o dia da prova ou o dia da solicitação); a taxa para remarcação da prova
é de US$ 60,00.
5. Você pode pagar a taxa de inscrição de diversas formas , incluindo cartão de crédito/
débito (American Express®, Discover®, JCB®, MasterCard® ou Visa®), cheque eletrônico e
voucher TOEFL.

Inscreva-se e receba gratuitamente o TOEFL iBT®
Test Sampler
O TOEFL iBT® Test Sampler traz exemplos de perguntas e não custa nada quando você se
inscreve para o teste do TOEFL iBT. O Sampler traz perguntas interativas de compreensão oral
e escrita e exemplos de respostas de perguntas que envolvem expressão oral e escrita.

Vídeo “What to Expect on Test Day”

Você encontra todos estes recursos para o TOEFL e muito mais em
www.toeflgoanywhere.org

Assista ao nosso vídeo TOEFL iBT no site para ter uma ideia do que o espera no dia da prova.
Assim você se sentirá confiante em relação ao que vai acontecer no dia da prova. O vídeo
apresenta todo o processo de check-in, de preparação no computador até a realização da
prova.

The Official Guide to the TOEFL® Test
Este livro é nosso melhor guia e oferece todas as informações práticas e táticas
que você precisa ter sobre o teste. Inclui 3 provas completas para estudar, exemplos de
respostas reais e comentários de avaliadores.

TOEFL® Practice Online
Adquira a experiência real necessária para se sentir confiante e preparado para a prova.
Com esta prova oficial de prática você pode melhorar suas habilidades e receber instantaneamente sua pontuação e uma avaliação de desempenho. Pratique online agora
- em casa ou na sala de aula, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada volume tem um
conjunto diferente de perguntas para que você possa praticar várias vezes.

TOEFL® Value Packs
Nossos TOEFL® Value Packs oferecem a forma mais avançada de praticar para o teste
TOEFL com desconto de até 40%. Você recebe as nossas mais populares ferramentas
oficiais de preparação para o teste e outras ferramentas adicionais para ajudá-lo a
aumentar suas chances de sucesso.

TOEFL iBT® Quick Prep
O TOEFL iBT® Quick Prep oferece outra forma de se preparar com uma ferramenta gratuita
que traz perguntas reais de testes anteriores do TOEFL iBT.

