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1. O que é o Celpe-Bras?

O Celpe-Bras é o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros desenvolvido
e outorgado pelo Ministério da Educação (MEC) do Brasil, aplicado no Brasil e em outros países
com o apoio do Ministério das Relações Exteriores (MRE). O Celpe-Bras é o único certificado de
proficiência em português como língua estrangeira reconhecido oficialmente pelo governo do
Brasil. Internacionalmente, é aceito em empresas e instituições de ensino como comprovação de
competência na língua portuguesa. No Brasil, é exigido pelas universidades para ingresso em
cursos de graduação e em programas de pós-graduação, bem como para validação de diplomas
de profissionais estrangeiros que pretendem trabalhar no país. Algumas entidades de classe exigem
o Celpe-Bras para inscrição profissional, a exemplo do Conselho Federal de Medicina (CFM), que
exige esse certificado dos médicos estrangeiros para inscrição nos Conselhos Regionais de Medicina
(CRM). O Celpe-Bras não é um diploma para interessados em dar aulas de português para falantes
de outras línguas. Essa função exige habilidades e competências não avaliadas no exame.

2. Quem pode se candidatar?

Podem candidatar-se ao exame todos os estrangeiros não-lusófonos, maiores de 16 anos, com
escolaridade equivalente ao ensino fundamental brasileiro, que queiram comprovar, para fins
educacionais, profissionais ou outros, a sua proficiência em português nos níveis Intermediário,
Intermediário Superior, Avançado e Avançado Superior. Podem também candidatar-se ao exame
aqueles que, já tendo obtido certificação, queiram alcançar outro nível mais elevado.

3. O que é um exame de proficiência?

Um exame de proficiência é aquele que tem objetivos de avaliação e conteúdo definidos com base
nas necessidades de uso da língua-alvo. No caso do Celpe-Bras, essas necessidades incluem as
habilidades exigidas para realizar estudos ou desempenhar funções de trabalho no Brasil ou no
exterior, quando o uso do português se fizer necessário. Essas habilidades incluem comunicar-se
em situações do dia-a-dia: ler e redigir textos, interagir oralmente ou por escrito em atividades
dentro do contexto escolar (esclarecer dúvidas com o professor, fazer provas, apresentar seminários,
etc.) e externas a ele (fazer relatos, fazer compras, reclamar, ir ao médico, etc.). Por ser um
exame de proficiência, o Celpe-Bras não é elaborado com o objetivo de avaliar a aprendizagem
em um determinado curso, mas o que esse candidato consegue fazer na língua-alvo,
independentemente de onde, quando ou como essa língua foi adquirida. Essa aprendizagem pode
ter ocorrido pela convivência com falantes dessa língua ou em situação formal de ensino.
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4. Qual é a natureza do exame?

O exame é de natureza comunicativa. Isso significa que não se busca aferir conhecimentos a
respeito da língua, por meio de questões sobre a gramática e o vocabulário, mas sim a capacidade
de uso dessa língua, já que a competência lingüística se integra à comunicativa. A competência do
candidato é, portanto, avaliada pelo seu desempenho em tarefas que se assemelham a situações da
vida real. Embora não haja questões explícitas sobre gramática e vocabulário, esses elementos
são importantes na elaboração de um texto (oral ou escrito) e são levados em conta na avaliação
do desempenho do candidato.

Com base em uma visão da linguagem como uma ação conjunta de participantes com um propósito
social, e considerando língua e cultura como indissociáveis, o conceito de proficiência que
fundamenta o exame consiste no uso adequado da língua para desempenhar ações no mundo.
Nesse sentido, a prática da linguagem tem de levar em conta o contexto, o propósito e o(s)
interlocutor(es) envolvido(s) na interação com o texto.

No que se refere à questão cultural, entende-se por cultura as experiências de mundo e as práticas
compartilhadas pelos membros de uma comunidade. Os indivíduos agem em contexto e, como tal,
são influenciados por sua própria biografia e pelo contexto social e histórico no qual estão inseridos.
Cultura não é vista aqui como uma lista de fatos, autores ou datas importantes, mas como vários
processos culturais inter-relacionados, tais como formas de interagir em diversas situações e
contextos, atribuição de valores, representações de si próprio e do outro, modos de relacionar a
interação e a organização cotidiana com sistemas e processos culturais mais amplos. Cultura não
é algo acabado, mas co-construído nas práticas cotidianas de uma comunidade. Levar em conta
a cultura brasileira no exame Celpe-Bras significa, portanto, estar sensibilizado para outros pontos
de vista sobre o mundo e para atribuir sentidos, considerando a situação da interação oral e/ou
escrita.

5. Quais são os componentes do exame?

Diferentemente dos exames de proficiência que testam em separado as quatro habilidades
(compreensão oral, compreensão escrita, produção oral e produção escrita), o Celpe-Bras avalia
esses elementos de forma integrada, como ocorrem em situações reais de comunicação. Em uma
interação face a face estão envolvidos geralmente dois componentes: a produção oral e a
compreensão oral. Em outras atividades podem estar envolvidos três componentes, por exemplo,
quando falamos ao telefone, ouvimos um recado e o anotamos. No exame, essa integração de
componentes é obtida por meio de tarefas.
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6. O que são tarefas?

As tarefas que compõem a Parte Coletiva do exame substituem os tradicionais itens ou perguntas
e abrangem mais de um componente. Fundamentalmente, a tarefa é um convite para agir no
mundo, um convite para o uso da linguagem com propósito social. Em outras palavras, uma
tarefa envolve basicamente uma ação, com um propósito, direcionada a um ou mais interlocutores.
São exemplos de tarefas:

• Ler uma coluna de aconselhamento de uma revista (ação) para escrever uma carta (ação)
para a seção "Cartas do Leitor" dessa revista (interlocutor) opinando sobre as respostas do
colunista aos leitores (propósito).

• Escrever um e-mail (ação) para um amigo (interlocutor) sugerindo atividades para o fim de
semana (propósito), com base na leitura da seção de programação de um jornal (ação).

• Assistir a uma reportagem sobre estresse no trabalho (ação) para selecionar argumentos contra
o aumento da carga horária no trabalho (propósito), para serem apresentados por escrito
(ação) em uma reunião com o chefe (interlocutor).

Em cada tarefa há sempre um propósito claro de comunicação (escrever um texto para reclamar,
para informar, para discordar, etc.) e um interlocutor (que pode ser um jornal, um amigo, um
chefe, etc.), de forma que o candidato possa adequar seu texto à situação de comunicação. Na
correção, esses aspectos são importantes para se julgar a adequação da resposta do candidato.

7. Como está estruturado o exame?

O exame está dividido em dois módulos: Parte Coletiva e Parte Individual. O primeiro integra
os componentes de compreensão (oral e escrita) e produção escrita. O segundo integra compreensão
(oral e escrita) e produção oral.
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8. Quais são os níveis de proficiência avaliados?

Por meio de um único exame, são avaliados, para efeito de certificação, quatro níveis de proficiência:
Intermediário, Intermediário Superior, Avançado e Avançado Superior. O desempenho do
candidato é avaliado de forma global nas tarefas da Parte Coletiva, e a obtenção de um ou outro
certificado está condicionada ao equilíbrio entre o desempenho na Parte Coletiva e na Parte
Individual. Isto é, mesmo apresentando um desempenho oral avançado na Parte Individual, caso
o candidato não alcance um desempenho de nível intermediário (nível mínimo para certificação)
na Parte Coletiva, ele não obterá certificação.

A diferença entre os níveis espelha a qualidade do desempenho nas tarefas de compreensão e
produção textual (oral e escrita) em três aspectos: adequação ao contexto (cumprimento do propósito
de compreensão e de produção, levando em conta o gênero discursivo e o interlocutor), adequação
discursiva (coesão e coerência) e adequação lingüística (adequação e variedade lexical e de estruturas
gramaticais).

O Certificado Intermediário é conferido ao candidato que evidencia um domínio operacional
parcial da língua portuguesa, demonstrando ser capaz de compreender e produzir textos orais e
escritos sobre assuntos limitados, em contextos conhecidos e situações do cotidiano; trata-se de
alguém que usa estruturas simples da língua e vocabulário adequado a contextos conhecidos,
podendo apresentar inadequações e interferências da língua materna e/ou de outra(s) língua(s)
estrangeira(s) mais freqüentes em situações desconhecidas.

O Certificado Intermediário Superior é conferido ao candidato que preenche as características
descritas no nível Intermediário. Entretanto, as inadequações e as interferências da língua materna
e/ou de outra(s) língua(s) estrangeira(s) na pronúncia e na escrita são menos freqüentes do que
naquele nível.

O Certificado Avançado é conferido ao candidato que evidencia domínio operacional amplo da
língua portuguesa, demonstrando ser capaz de compreender e produzir textos orais e escritos, de
forma fluente, sobre assuntos variados, em contextos conhecidos e desconhecidos. Trata-se de
alguém, portanto, que usa estruturas complexas da língua e vocabulário adequado, podendo
apresentar inadequações ocasionais na comunicação, especialmente em contextos desconhecidos.
O candidato que obtém este certificado tem condições de interagir com desenvoltura nas mais
variadas situações que exigem domínio da língua-alvo.

O Certificado Avançado Superior é conferido ao candidato que preenche todos os requisitos do
nível Avançado; porém, as inadequações na produção escrita e oral são menos freqüentes do que
naquele nível.

A exigência de um certificado ou de outro é decisão exclusiva da instituição que pretende usar o
exame como instrumento de seleção ou avaliação de seus candidatos e deverá estar condicionada
às exigências ou às necessidades de uso da língua-alvo nesses contextos.
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9. Como é feita a correção?

A avaliação da Parte Individual é feita durante a interação face a face por dois avaliadores
especialmente treinados. Enquanto um interage com o candidato, o outro analisa seu desempenho,
utilizando uma grade com critérios previamente determinados (ver pág. 17). As interações são
gravadas em áudio para eventual aferição e análise por parte da Comissão Técnica.

A avaliação da Parte Coletiva é feita no Ministério da Educação, em Brasília, por corretores
especialmente treinados e supervisionados pela Comissão Técnica, que utilizam uma grade de
correção com critérios previamente definidos. Cada questão é avaliada por dois corretores,
mantendo-se em sigilo a identidade do candidato.

A avaliação de ambos os módulos envolve a compreensão e a produção de forma integrada.
A compreensão é avaliada considerando-se a adequação e a relevância da produção do candidato
em resposta ao texto (oral ou escrito). Quando se considera proficiência como uso adequado da
linguagem para praticar ações, o essencial para a avaliação da produção textual (oral ou
escrita) é o aspecto comunicativo, isto é, a adequação ao contexto. A qualidade com que a ação
será desenvolvida, ou seja, a adequação discursiva (que envolve aspectos de coesão e coerência)
e a adequação lingüística (adequação lexical e gramatical) servirão de referência para avaliação
da proficiência no uso da linguagem nos níveis Intermediário, Intermediário Superior, Avançado
ou Avançado Superior.

Coesão e coerência são vistas como conceitos relacionados e complementares. A coerência
textual é um processo de construção de sentidos que se estabelece na interação texto–usuário.
Trata-se da possibilidade de se estabelecer no texto alguma forma de unidade, relação e
continuidade de sentidos. Colaboram para a construção da coerência aspectos como: a manutenção
de um tópico por meio de retomadas de conceitos e idéias; a progressão do texto, ou seja, a
organização da estrutura informacional para guiar o leitor em sua compreensão; a articulação
do texto, ou seja, as relações lógicas que se estabelecem entre fatos, ações ou eventos e conceitos
no universo textual; a não-contradição, ou seja, a compatibilidade entre idéias e conceitos no
mundo textual e o mundo real a que se referem. A coesão textual caracteriza-se pela presença de
elementos lingüísticos na estrutura de superfície do texto que sinalizam conexões sintáticas e
semânticas entre as sentenças e permitem a integração destas com o todo. Entre os mecanismos
de coesão estão, por exemplo, paráfrase, operadores de junção (sinais que explicitam as relações
entre eventos no texto), tempo e aspecto verbal e elipse. Inadequações no uso desses elementos
de coerência e coesão, seja pela imprecisão ou ambigüidade, causando quebras tanto na
continuidade quanto na progressão, podem comprometer a estruturação do texto e assim dificultar
sua compreensão.

Em lugar de uma aferição quantitativa de pontos isolados da língua, faz-se uma avaliação
qualitativa do desempenho dentro do objetivo da tarefa. Muitas vezes, uma produção textual
com pouca ou nenhuma inadequação lingüística não necessariamente demonstra compreeensão
do propósito da tarefa. Proficiência implica efetivamente agir mediante o uso da linguagem.
Nesta perspectiva, ler, por exemplo, significa mais do que compreender as palavras do texto.
Uma leitura proficiente e crítica envolve atribuir sentidos autorizados pelo texto, selecionar
informações relevantes, relacioná-las e usá-las para propósitos específicos solicitados pela tarefa
do exame. Por outro lado, proficiência na escrita significa usar a informação relevante e adequar
a linguagem ao propósito da escrita (reclamar, opinar, argumentar, etc.) e ao interlocutor (amigo,
chefe, leitores de um jornal, etc.), levando em conta os parâmetros de textualização de diferentes
gêneros discursivos (mensagem eletrônica, cartas do leitor, texto publicitário, etc.).
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10.Como se preparar para o exame?

Não há uma maneira única ou melhor de se preparar para o exame. O candidato pode preparar-se
sozinho lendo jornais e revistas, posicionando-se a respeito dos assuntos encontrados, escrevendo
textos, assistindo a filmes e programas de televisão, interagindo com outros falantes de português.
Ou, ainda, pode procurar cursos que ofereçam oportunidades para a criação de textos orais ou
escritos com propósitos diversos em diferentes contextos e dirigidos a interlocutores variados (colegas,
amigos, autoridades, diferentes seções de jornais ou revistas, entre outros) e que promovam a discussão
de aspectos textuais e discursivos que poderão auxiliar a compreensão e a produção textual. Uma
preparação voltada única e exclusivamente para questões gramaticais e para o contraste de estruturas
lingüísticas, cuja meta mais importante seja a superação de problemas de interferência lingüística,
não será suficiente.

Também não é suficiente a preparação do candidato baseada apenas em esforços imediatamente
anteriores ao exame. Como o exame avalia conhecimentos práticos da língua, o candidato deve
começar sua preparação com antecedência.

Os exemplos de tarefas fornecidos neste Manual deverão ser analisados detalhadamente. É importante
entender a natureza e o nível de dificuldade dos textos e das tarefas, assim como a natureza das
produções esperadas. Os assuntos dos textos (orais e escritos) variam a cada exame. Os tópicos
listados nas especificações das tarefas (página 23) mostram a abrangência do conteúdo do exame.

11.Quais são as datas de aplicação e de inscrição?

O Celpe-Bras é aplicado duas vezes ao ano, nos meses de abril e outubro, e as inscrições ocorrem,
respectivamente, em fevereiro/março e em agosto/setembro.

12.Onde se inscrever para o exame?

O candidato deverá se inscrever diretamente pela Internet, pelo site 

www.mec.gov.br/sesu/celpe/default.shtm. Em nenhuma hipótese será admitida a inscrição do
candidato ao exame Celpe-Bras num posto e a realização das provas em outro (conforme o edital).

13.Como se inscrever para o exame?

O candidato deverá preencher o formulário de inscrição e o questionário, disponíveis no site os quais, 

depois de preenchidos, serão remetidos pelo próprio sistema para o banco de dados do MEC, com cópia para 
a instituição escolhida pelo candidato. Após essa operação, será emitido pelo computador o comprovante da 
inscrição, que deverá ser entregue na instituição na qual o qual o candidato se inscreveu para o exame, 
juntamente com cópia legível de sua documentação pessoal (identidade ou passaporte) e o comprovante do 
recolhimento da taxa, indispensáveis para a validação da inscrição. Ao entregar os documentos, o candidato 
será informado sobre a data, o local e o horário do exame. 
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14.O que é exigido no dia do exame?

No dia do exame, o candidato deve apresentar o original do documento de identificação que usou no
preenchimento do formulário de inscrição. Não será permitida a entrada de candidatos após o início
da Parte Coletiva do exame. No caso de desistência ou não comparecimento do candidato, não haverá
reembolso da taxa de inscrição.

Qualquer conduta irregular dos candidatos durante a aplicação do exame será comunicada à Comissão
Celpe-Bras pelas instituições credenciadas, podendo implicar sua anulação.

15.Como se informar sobre o resultado do exame?

Os resultados são publicados no Diário Oficial da União (DOU) e no site www.mec.gov.br/sesu/
celpe. Os certificados devem ser retirados pelo candidato na instituição onde realizou o exame.

16.O exame pode ser utilizado para pesquisa?

O MEC detém os direitos de autoria dos exames. Amostras do desempenho dos candidatos no
exame fazem parte de um banco de dados, que poderá ser utilizado para pesquisa mediante
autorização do MEC, mantendo-se em sigilo a identidade dos candidatos. As amostras do
desempenho dos candidatos e as provas somente podem ser reproduzidas, total ou parcialmente,
com autorização escrita do MEC.

17.Como são as tarefas do exame?

A seguir, são apresentados exemplos de tarefas da Parte Coletiva e de materiais utilizados na Parte
Individual de exames já realizados.

MÓDULO 2 – PARTE INDIVIDUAL

Conversa sobre atividades e interesses do candidato e
sobre assuntos de interesse geral, a partir de pequenos
textos, fotos, cartuns, etc.

MÓDULO 1 – PARTE COLETIVA

• Duas tarefas que integram compreensão oral e produção escrita

• Duas tarefas que integram leitura e produção escrita

O Módulo 2 é gravado

2 HORAS

20 MINUTOS
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EXEMPLOS DE TAREFAS DO EXAME

MÓDULO 1 – PARTE COLETIVA

A Parte Coletiva consiste em quatro tarefas que avaliam a compreensão e a produção, oral e
escrita, de forma integrada. Na Tarefa I, o candidato ouve um trecho de áudio; na Tarefa II, ele
assiste a um trecho de vídeo; nas tarefas seguintes, ele lê dois textos. Com base no que ouviu e/ou
leu, o candidato produz, para cada uma das tarefas, um texto com determinado propósito dirigido
a interlocutores específicos.

EXEMPLOS DE TAREFAS QUE INTEGRAM COMPREENSÃO ORAL
E PRODUÇÃO ESCRITA (Tarefa I - áudio e Tarefa II - vídeo)

TAREFA I – O COMPUTADOR NA PRÁTICA CLÍNICA

Você vai ouvir duas vezes, podendo fazer anotações enquanto ouve, um trecho
da entrevista com um médico que utiliza computadores em seu consultório.

Imagine que você é um paciente que saiu bem impressionado de um consultório
em que o médico usou o computador para elaborar sua ficha clínica e você se
convenceu das vantagens desse procedimento. Com base na entrevista gravada,
responda à Pesquisa de Opinião sobre Informatização de Consultórios Médicos.

Texto base: texto em áudio, com duração de aproximadamente 2 minutos, que consiste
em entrevista com um médico sobre o uso do computador na prática clínica. O médico
menciona as vantagens e os cuidados necessários para que o uso do computador não
interfira na relação médico–paciente.

PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE INFORMATIZAÇÃO
DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS

a) Esta foi a primeira vez que você foi atendido em um consultório
informatizado?

( ) Sim ( ) Não

b) Quais os aspectos positivos do uso do computador em uma consulta médica?
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TAREFA I – FESTA DE IEMANJÁ

Você vai ouvir duas vezes um programa de rádio, podendo fazer anotações
enquanto ouve.

Imagine que você tenha participado da festa de passagem de ano, tema da
reportagem. Com base no que você ouviu, escreva um e-mail para um(a)
amigo(a) que desconhece as tradições brasileiras:

• descrevendo a festa, incluindo, pelo menos, quatro de suas caracterís-
ticas;

• explicando o significado atribuído a essa comemoração pelos enten-
didos; e

•dizendo como você se sentiu ao participar da festa.

Texto base: texto em áudio, com duração de aproximadamente 2 minutos, que consiste em uma
reportagem ao vivo sobre a Festa de Iemanjá no Rio de Janeiro. O repórter descreve as características
da festa, entre as quais: os participantes usam roupas brancas, cantam, batem palmas, jogam suas
oferendas no mar; há queima de fogos; as famílias brindam com champanhe a chegada do ano
novo. O repórter também explica o significado atribuído à festa: o costume de passar o réveillon
na praia tem a função de afastar maus espíritos e aproximar os bons, num ritual de limpeza que
chama boa sorte.

TAREFA II – O SANFONEIRO DO ÔNIBUS

Você vai assistir duas vezes a uma reportagem sobre o sanfoneiro José, podendo
fazer anotações enquanto ouve. Imagine-se como um dos passageiros do ônibus
em que ele toca. Escreva uma carta a um amigo brasileiro:

• contando a história do José; e

• relatando como você se sentiu durante o trajeto.

Texto base: texto em vídeo, com duração de aproximadamente 2 minutos, que consiste em uma
reportagem sobre José, que trocou o emprego de estofador para dedicar-se a tocar sanfona nos
ônibus urbanos do Rio de Janeiro, ganhando R$ 50,00 por dia. O vídeo também mostra a reação
dos passageiros e do motorista do ônibus.
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TAREFA II – ANTENA

Você vai assistir duas vezes a uma reportagem sobre uma antena que vem
provocando polêmica no Alto de Pinheiros, em São Paulo. Imagine que você
é morador desse bairro e foi escolhido para escrever o texto introdutório que
deverá acompanhar o abaixo-assinado a ser encaminhado à Prefeitura
Municipal de São Paulo, solicitando a retirada da antena. Você deverá usar
como argumentos:

• as reações dos moradores; e

• os vários problemas que a antena pode causar.

Texto base: texto em vídeo, com duração de aproximadamente 2 minutos, que consiste em reportagem
sobre uma antena que foi construída em zona residencial em São Paulo sem autorização da Prefeitura
ou dos moradores. O trecho mostra as reações dos moradores do bairro, que estão indignados e
preocupados com os transtornos que a antena pode causar, entre os quais: problemas ecológicos e
de saúde; e irradiação constante que, a curto prazo, pode causar perda de orientação espacial nas
pessoas e animais e influência no sono profundo das crianças.
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EXEMPLOS DE TAREFAS QUE INTEGRAM
LEITURA E PRODUÇÃO ESCRITA (Tarefas III e IV)

TAREFA III – A CONVIVÊNCIA NA REPÚBLICA (TEXTO ESCRITO)

O quadro intitulado "A convivência na república" é parte de um artigo extraído
da revista Veja de 17 de fevereiro de 1999, intitulado "A vida longe de casa".

1. Apresente soluções para cada um dos problemas do quadro, seguindo
o exemplo do primeiro problema (horário).

2. Escreva um texto de até 20 linhas para servir de introdução ao quadro.



Pág. 14 Manual do Candidato

TAREFA III – CUIDAR DA CASA AGORA
É TRABALHO DE CONSULTOR

Imagine que você trabalhe em uma empresa de consultoria doméstica. Com
base no que você leu, escreva um texto para ser distribuído em edifícios
residenciais. Seu texto deverá:

• divulgar os serviços da empresa;

• salientar as vantagens dos serviços; e

• incentivar os moradores a contratarem a empresa.
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TAREFA IV – SATER DEDILHA VIOLA E ALMA NA REGIÃO

Leia a entrevista "Sater dedilha viola e alma na região" (Folha de S. Paulo,
30/03/01) e, com base em seu conteúdo, escreva um texto de apresentação
para o novo CD do cantor e compositor, incluindo informações sobre:

• início da carreira e momentos decisivos de sua trajetória profissional;

• influências musicais; e

• características do seu trabalho.
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TAREFA IV – QUEM ROUBOU O MENINO?

Você leu o texto de Carlos Heitor Cony "Quem roubou o Menino?" (Folha de
S. Paulo, 6/12/01) e o comentário de Margarida Galvão sobre esse texto,
publicado no "Painel do Leitor" (Folha de S. Paulo, 7/12/01).

Escreva para a seção "Painel do Leitor", apresentando e defendendo uma
outra hipótese sobre quem teria roubado o Menino.
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MÓDULO 2 – PARTE INDIVIDUAL

A Parte Individual do Celpe-Bras constitui-se de conversa, com duração de 20 minutos, entre
candidato e entrevistador, sobre atividades e interesses do candidato, a partir dos tópicos que
constam no questionário de inscrição (família, hobbies, profissão, entre outros) e sobre tópicos do
cotidiano e de interesse geral (ecologia, educação, esportes, entre outros), com base em fotos,
cartuns, quadrinhos, textos curtos, etc., conforme exemplos abaixo.

A Parte Individual é avaliada pelo aplicador e por um observador, por meio de uma grade de
avaliação, que inclui os seguintes aspectos:

COMPREENSÃO:

• Compreensão do fluxo natural da conversação.

PRODUÇÃO:

• Recursos interacionais e estratégicos: contribuição para o desenvolvimento da
conversa, flexibilidade na mudança de tópico, uso de estratégias comunicativas,
adequação ao interlocutor.

• Fluência: manutenção do fluxo da conversa.

• Pronúncia: adequação na pronúncia, ritmo e entonação.

• Gramática: variedade e adequação no uso de estruturas lingüísticas.

• Léxico: extensão e adequação no uso de vocabulário.

As fotos, cartuns, quadrinhos, textos curtos, etc. servem de base para a conversa. O objetivo do
Módulo 2 – Parte Individual é avaliar a produção oral. O candidato é solicitado a interagir com
o avaliador a partir de perguntas como as que seguem.
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A HORA DE SAIR SOZINHO

• Quais são os riscos de uma criança ou adolescente ao sair sozinho em uma cidade
grande?

• Que recomendações você faria a essa criança ou adolescente se fosse seu filho ou
sua filha?

• Deixar os filhos saírem sozinhos também é uma questão difícil na sua cultura?
Justifique.

• Você se lembra de quando começou a sair sozinho? Como seus pais agiram diante
dos riscos que isso poderia causar?

• Você tem filhos? Como agiu em relação a essa questão com eles? Você agiria
diferente hoje? Justifique.

• A situação de sair sozinho muda para meninos e meninas? Justifique.

• Você concorda com o que diz a terapeuta Josefina Faccioli? Justifique.

• A hora de sair sozinho pode mudar se vivemos em uma cidade pequena? Justifique.
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PIRÂMIDES ALIMENTARES

• O que você acha desse tipo de estudo? Esses estudos interferem nos hábitos
alimentares das pessoas? Como?

• Quais são seus hábitos alimentares?

• Você acha que hoje as pessoas se alimentam melhor que antigamente? O que
mudou?

• Na sua opinião, como são formados os hábitos alimentares das crianças? Qual
é o papel da família nesse processo?

• O que você acha dos hábitos alimentares dos brasileiros?

• Compare os hábitos alimentares do seu povo com os dos brasileiros.

• O que você considera uma alimentação saudável?
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O BRASILEIRO E O TRABALHO

• Você trabalha? Em que setor/área? Há uma tendência entre os indivíduos de sua
família para seguir o mesmo ramo de profissão? Quais são (seriam) as vantagens
disso?

• Quantas horas semanais, em média, você trabalha (você gostaria de trabalhar)?
Faz (Faria) horas extras? Por quê?

• Em seu país, qual é a carga horária semanal dos trabalhadores? Isso muda de
acordo com a profissão? Você poderia dar algum exemplo?

• Quais profissões têm um tratamento diferenciado por lei (carga horária, adicional
por periculosidade, adicional por insalubridade, etc.)?

• Quais são as condições ou regras para se requerer a aposentadoria em seu país?
Essas regras são as mesmas para todos os cidadãos, sexos, profissões?

• Você se considera satisfeito e feliz com sua escolha profissional? Se pudesse,
você gostaria de mudar de profissão ou de emprego? Por quê?

• Em que setores os estrangeiros trabalham em seu país? Por quê?
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NA RODA-GIGANTE DO ZODÍACO

• Que você sabe sobre astrologia?

• Em que situações as pessoas recorrem à consultoria astrológica? Isso é comum
no seu país?

• Você já recorreu ou recorre à consultoria astrológica? Fale a esse respeito.

• A que outras alternativas as pessoas recorrem para buscar autoconhecimento e
caminhos mais seguros?

• Você acha importante buscar autoconhecimento? Por quê?

• Que você faz para buscar autoconhecimento? Isso tem ajudado? Como?
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TEMPOS MODERNOS

• Você acha confiável usar a Internet para questões de saúde? E para alugar uma
casa?

• Que mudanças a Internet causou na vida das pessoas? E na sua?

• Você usa muito a Internet? Para quê?

• Até que ponto você confia nas informações obtidas na Internet? Que cuidados
você toma em relação a isso?

• Você já fez amizades via Internet ou conhece alguém que tenha feito? Conte
como foi.

• Que cuidados você acha que a Internet exige do usuário?

• Que outras descobertas ou invenções causaram mudanças importantes na vida

das pessoas? Dê exemplos.



ESPECIFICAÇÕES DO EXAME

As tarefas do exame, conforme exemplificadas anteriormente, podem envolver um conjunto variado
de operações, propósitos, interlocutores, gêneros do discurso e tópicos.

a) Operações:

• Reconhecer a situação de comunicação (quem fala, para quem, em que contexto,
em que veículo, com que objetivo, em que registro, etc.).

• Localizar e entender informação específica no texto.

• Identificar a idéia principal do texto.

• Fazer distinção entre pontos principais e detalhes de apoio.

• Identificar a finalidade ou o objetivo do texto.

• Relacionar tipografia, layout, imagens para compreender o propósito do texto.

• Decidir se o texto é relevante (no todo ou em parte) para as ações a serem
desenvolvidas ao completar uma tarefa.

• Reconhecer atitudes, emoções e ponto de vista do autor quando expressos explícita
ou implicitamente no texto.

• Expressar, como escritor, suas atitudes, emoções e ponto de vista.

• Destacar os pontos relevantes para resumir o texto, uma idéia específica ou
subjacente.

• Acompanhar e registrar o desenvolvimento de um argumento.

• Decidir se o texto é baseado em fato, opinião, pesquisa, etc.

• Interpretar gráficos e outros materiais apresentados visualmente.

• Reescrever informação no mesmo estilo ou em estilo diferente.

• Transferir informação de/para diagramas, tabelas, gráficos.

• Reconhecer marcas lingüísticas características de diferentes gêneros do discurso.
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b) Propósitos:

• Narrar, relatar, argumentar, expor, instruir, agradecer, pedir, opinar, comentar,
expressar atitudes, confirmar, desculpar-se, informar, reclamar, justificar,
persuadir, aconselhar, avisar.

c) Interlocutores:

• Falantes de português em geral, em situações que requerem registro formal e
informal.

d) Gêneros do discurso:

• Textos escritos: de periódicos (jornais e revistas) – editorial, notícia, entrevista,
reportagem, anúncio classificado, publicidade, cartas de leitores, horóscopo,
cartuns, quadrinhos, etc.; de livros – crônica, conto, poema, texto didático, receita,
etc.; de panfletos, cartazes, avisos, placas de trânsito; de telegramas, cartas,
bilhetes, e-mails, cartões-postais; de diários, agendas, notas, listagens, resenhas,
relatórios, currículos, biografias; de documentos, formulários, questionários,
instruções; de mapas, roteiros, quadro de horários, calendários, programas,
cardápios, recibos; de dicionários, catálogos, listas telefônicas, letras de música,
legendas de filme, etc.

• Textos orais: entrevistas, depoimentos, noticiários, debates, reportagens,
documentários, anúncios de produtos ou endereços úteis, programa musical,
programa de auditório ou de variedades, previsão do tempo, receita, palestra,
aula, instruções, informes de trânsito e de situação nas estradas, mensagens na
secretária eletrônica, conversas ao telefone, filmes, seriados, novelas, peças de
teatro, etc.

e) Tópicos:

• Indivíduo: dados pessoais (profissão, características, preferências, etc.); vida
familiar e social (relações entre gerações, aspectos relativos à divisão de
responsabilidades, ao trabalho doméstico, à amizade, à vizinhança, etc.).

• Habitação (tipo de habitação e de hospedagem, localização, cômodos, móveis,
utensílios, eletrodomésticos, ferramentas, serviços domésticos, consertos, compra
e aluguel de imóvel, etc.).

• Trabalho e estudo (características, local, instalações, deveres, direitos, horário,
salário, relações entre superiores e subordinados, qualificação profissional,
mercado de trabalho, entrevistas, reuniões, viagens de negócios, férias e
aposentadoria, escola, universidade, bolsa de estudos, exames, estágios,
profissões, perspectivas de trabalho, informatização, globalização, etc.).

• Comunicação e transporte (conversa, postura e gestos, Internet, jornal, televisão,
rádio, correspondência pessoal e profissional, trânsito, veículos privados e
transporte público, compra de passagens, gorjeta, alfândega, bagagem, aluguel
de carro, etc.).
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• Serviços (banco, correios, telefone público, polícia, hospital, bombeiros,
informação turística, etc.).

• Compras (imóveis, carros, alimentos, roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos,
medicamentos, artigos de papelaria, livros, discos, entradas para espetáculos,
presentes, preços, moeda, formas de pagamento, pesos, medidas, embalagens,
anúncios publicitários e classificados, compras pela Internet, entregas, etc.).

• Alimentação (compra e preparo de comidas e bebidas, espaços, ocasiões e
comportamentos ao se comer e beber, etc.).

• Corpo e saúde (exercícios, higiene, estética, moda, partes do corpo, percepções,
doenças, consulta médica e odontológica, exames, plano de saúde, emergência,
acidentes, medicamentos, drogas, etc.).

• Lazer, viagens e arte (atividades de lazer, esportes, praia, leitura, música, filmes,
artes plásticas, rádio, televisão, estádios, bibliotecas, Internet, teatros, concertos,
museus, exposições, etc.).

• Ciência e tecnologia (temas atuais da área biomédica, de comunicações, de
transportes, de energia, de alimentos, etc.).

• Clima e ecologia (tipos de clima, fenômenos atmosféricos, previsão do tempo,
poluição e preservação da natureza, etc.).
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Instituições credenciadas para aplicar o exame Celpe-Bras

BRASIL

REGIÃO NORTE

Universidade Federal do Amazonas – UFAM
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
Endereço: Av. General Rodrigo Octavio Jordão
Ramos, 3000
Mini – Campus – Bloco X – Coroado
CEP: 69 077-000 – Manaus – AM
Telefone: (92) 647-4121
Fax: (92) 644-5808
E-mail: pro-reitor.proeg@ufam.edu.br

Universidade Federal do Amapá – UNIFAP
Endereço: Rodovia Juscelino Kubitschek s/n Km 2
– Zerão (Marco Zero do Equador)
CEP: 68902-280 – Macapá – AP
Telefone: (96) 241-1515 e 241-2034
Fax: (96) 241-3325
E-mail: marthazoni@unifap.br

REGIÃO CENTRO-OESTE

Universidade de Brasília – UnB
Endereço: Prédio Multiuso I, Bloco C, Sala 49
Campus Universitário Darcy Ribeiro – Asa Norte
CEP: 71.910-900 – Brasília – DF
Telefone: (61) 307-2533    Fax: (61) 349-7499
E-mail: cilas7@yahoo.com.br; peppfol@unb.br

REGIÃO NORDESTE

Universidade Federal da Bahia – UFBA
Endereço: Rua Barão de Jeremoabo, 147 – Campus
de Ondina
CEP: 40.170.290 – Salvador – BA
Telefone: (71) 331-2169/ 263-6253
Fax: (71) 331-2169
E-mail: ildes@ufba.br; propeep@yahoo.com.br

Universidade Federal da Paraíba – UFPB
Endereço: Conjunto Humanístico – Bloco IV
CEP: 58.059.900 – João Pessoa – PB
Telefone: (83) 216-7203/ 7064
E-mail: pradesh@uol.com.br; dlcv@cchla.ufpb.br

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
Endereço: Av. dos Reitores s/n – Campus – Cidade
Universitária
CEP: 50.670.901– Recife – PE
Telefone: (81) 3271-8961 / 3271-8786
Fax: (81) 3271-8961
E-mail: propeufpe@bol.com.br;
claudiademendonca@bol.com.br

REGIÃO SUDESTE

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Instituto de Estudos da Linguagem (IEL)
Endereço: Cidade Universitária Zeferino Vaz
Caixa Postal: 6045 – Campinas – SP
Telefone: (19) 3788-1551
Fax: (55) 3289-1533
E-mail: matilde@iel.unicamp.br

Universidade Metodista de São Paulo – UMESP
Endereço: Av. Senador Vergueiro, no 1301 –
Jardim do Mar
CEP: 09750.001 – São Bernardo do Campo –
São Paulo – SP
Telefone: (11) 4366-5418/ 5432
Fax: (11) 4123-1447
E-mail: celpebras@metodista.br

Universidade de São Paulo – USP
Endereço: Av. Prof. Luciano Gualberto, 403
CEP: 05508.900 – São Paulo – SP
Telefones: (11) 3818-4851 e 3091-4851
E-mail: clinguas@edu.usp.br

Universidade Federal Fluminense – UFF
Endereço: Rua Miguel Frias no 9 – 7o Andar – Icaraí
CEP: 24.220-000 – Niterói – RJ
Telefone: (21) 2704-2107
Fax: (21) 2621-2276
E-mail: judice@urbi.com.br; aai@gar.uff.br
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Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Endereço: Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha
CEP: 31.270-901 – Belo Horizonte – MG
Telefone: (31) 3499-6001/6002
Fax: (31) 3499-5117
E-mail: isolare@fale.ufmg.br; cenex@letras.ufmg.br

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
Av. Jequitibá, 2151 – Faculdade de Letras – Módulo
Acadêmico 3
Ilha do Fundão
CEP: 21.941.590 – Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (21) 2598-9770
Fax: (21) 2270-4988 e 2270-1696
E-mail: acnobremello@zaz.com.br;
edione@letras.ufrj.br; acnobre@terra.com.br

REGIÃO SUL

Universidade Federal do Paraná – UFPR
Endereço: Rua Dr. Faivre, 405, sala 400 (CELIN)
CEP: 80.060-150 – Curitiba – PR
Telefone: (41) 360-5101
Fax: (41) 360-5101
E-mail: terumikoto@ufpr.br; celin@ufpr.br

Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
UFRGS
Endereço: Av. Bento Gonçalves 9500
CEP: 91540-000 – Porto Alegre – RS
Telefone: (51) 3316-6691/6708
Fax: (51) 3316-7303
E-mail: ileppe@ufrgs.br

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
Endereço: Campus Universitário Trindade
Caixa Postal 476
CEP: 88.040.900 – Santa Catarina – SC
Telefone: (48) 331-9288/9703
Fax: (48) 331-9988
E-mail: Susana@cce.ufsc.br; llesec@cce.ufsc.br

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM
Endereço: Campus Universitário – Camobi
Curso de Letras
Departamento de Letras Estrangeiras Modernas –
Bloco A – sala no 3219
Prédio 16 – Centro de Educação
CEP: 97.105-900 – Santa Maria – RS
Telefone: (55) 220-8477
Fax: (55) 220-8480
E-mail: amarilza@cal.ufsm.br

Universidade Regional do Noroeste do Estado
do RS – UNIJUÍ
Endereço: Rua do Comércio no 3000 – Bairro Uni-
versitário
CEP: 98.700-000 – Ijuí – RS
Telefone: (55) 3332-7782
Fax: (55) 3332-9100
E-mail: luciar@unijui.tche.br

Universidade Regional Integrada do Alto Uru-
guai e das Missões – URI
Endereço: Av. Sete de Setembro, 1558 – 3o Andar –
Erechim – RS
CEP: 99.700-000 – Cx Postal 290
Telefone/Fax: (54) 522-1255
E-mail: extensão@uri.reitoria.br;
propepg@uri.reitoria.br; uri@urisantiago.br
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Instituições credenciadas para aplicar o exame Celpe-Bras

EXTERIOR

ALEMANHA

Instituto Cultural Brasil - Alemanha – ICBRA
Brasilianisches Kulturinstitut
Endereço: Schlegelstr 26/27 –10115 Berlim
Telefone: (49-30) 313-1500
Fax: (49-30) 313-1550
E-mail: icbra@icbra-berlin.de

ARGENTINA

Fundação Centro de Estudos Brasileiros –
FUNCEB – Buenos Aires
Endereço: Rua Esmeralda, 969
1007 – Buenos Aires – Argentina
Telefone: (5411) 4313-6448/6449/5222
Fax: (5411) 4313-9476
E-mail: funceb@funceb.org.ar

Universidade Nacional Del Litoral
Endereço: Boulevard Pellegrini, 2750
S3000ADQ – Santa Fé – Argentina
Telefone: (54342) 457-1127
Fax: (54342) 457-1121 e 1248
E-mail: cienciaytecnica@unl.edu.ar

BOLÍVIA

Centro de Estudos Brasileiros – CEB – La Paz
Endereço: Avenida Arce, 2808. La Paz – Bolívia
Telefone: (591) 2243-1131
Fax: (591) 2212-6142
E-mail: cebraslp@caoba.entelnet.bo

CHILE

Centro de Estudos Brasileiros – CEB – Santiago
Endereço:Avenida Libertador Bernardo O´Higgins,
no 1650. Santiago – Chile
Telefone: (562) 672-0097/698-2486 Ramal 224
Fax: (562) 672-4140
E-mail: ceb@brasembsantiago.cl;
elisa@brasembsantiago.cl

COLÔMBIA

Instituto Cultural Brasil - Colômbia – IBRACO
Endereço: Calle 93, no 13 A 75
Bogotá – Colômbia
Telefone: (571) 617-0625/ 617-0645/ 617-0674
Fax: (571) 236-3648
E-mail: ibraco@cable.net.co

COSTA RICA

Fundação Centro de Estudos Brasileiros –
FUNCEB – São José
Endereço: Del Hospital de Niños, 100 – Oeste, 75 Sur
São José – Costa Rica
Telefone: (506) 222-5753
Fax: (506) 222-9160
E-mail: brasil500anos@hotmail.com;
duceblank@hotmail.com

EL SALVADOR

Centro de Estudos Brasileiros – CEB –
San Salvador
Endereço: Boulevand del Hipodromo no 132 –
Colonia San Benito
San Salvador – El Salvador
Telefone: (503) 223-4085
E-mail: centrodeestudiosb@yahoo.es

EQUADOR

Instituto Brasileiro Equatoriano de Cultura –
IBEQ
Endereço: Paul Rivet N 31-11 y Whymper
Quito – Equador
Telefone: (5932) 2556-883/2520-641/2501-860
Fax: (5932) 2520-641
E-mail: ibec-ecu@uio.satnet.net;
ksalvado@uio.satnet.net
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ESPANHA

Centro de Estudos Brasileiros – Barcelona
Endereço: Paseo de Gracia, 41 – 3o

08007 – Barcelona – Espanha
Telefone: (0034) 93215-6486
Fax: (0034) 93215-8353
E-mail: cebbcn@infonegocio.com

Centro de Estudos Brasileiros –
Universidade de Salamanca
Endereço: Colegio Arzobispo Fonseca
Calle Fonseca, no 4
37002 – Salamanca – España
Telefone: (0034) 923 29 48 25
Fax: (0034) 923 29 45 87
E-mail: mansant@yahoo.com; ceb@usal.es;
Manuel@usal.es

FRANÇA

Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III
Etudes Portugaises et Brésiliennes
Professeur Jacqueline Penjon
Endereço: 17, rue de la Sorbonne
75230 - Paris -CEDEX 05 - França
Telefone: +33-1-4046-2917
Fax: +33-1-4324-7471
E-mail: Jacqueline.Penjon@univ-paris3.fr
 

GUIANA

Centro de Estudos Brasileiros –
CEB – Georgetown
Endereço: 309 Church Street P.O Box 10489
Queenstown
Georgetown – Guyana
Telefone: (592) 226-8054, 226-2573
Fax: (592) 226-9063
E-mail: cebgtown@networksgy.com

ITÁLIA

Centro de Estudos Brasileiros – CEB – Roma
Endereço: Piazza Navona, 18
00186 – Roma – Itália
Telefone: 0039-0668398284
Fax: 0039-066867858
E-mail: centrostudi@ambrasile.it

JAPÃO

Universidade de Estudos Estrangeiros de Quioto
Endereço: Kasame-cho 6, Saiin, Ukyo
615 8858 – Kyoto – Japão
Telefone: 0**81-75-322-6173
Fax: 0**81-75-322-6245
E-mail: i_sumida@kufs.ac.jp

MÉXICO

Centro de Estudos Brasileiros – CEB – México
Endereço: Paseo de la Reforma, 455
Colonia Cuauhtémoc
06500 – México – D.F. México
Telefone: (525) 55553-3183
Fax: (525) 55553-3925
E-mail: Simone@cebmexico.org;
mmsaade@avantel.net

NAMÍBIA

Embaixada do Brasil em Windhoek/Namíbia
Endereço: P.O Box 24166 – Windhoek
9000 – Namíbia
Telefone: (264) 61 237-368 e 237-369
Fax: (264) 61 233-389
E-mail: brasemb@mweb.com.na;
marta@iafrica.com.na

Instituições credenciadas para aplicar o exame Celpe-Bras
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NICARÁGUA

Centro de Estudos Brasileiros –
CEB – Manágua
Endereço Completo: Km 73/4 de La Carretera
Internamericana Sur
Quinta de Los Pinos – Apartado Postal 264
Manágua – Nicarágua
Telefone: (505) 265-3604/265-1729/ 265-1681
Fax: (505)265-2206
E-mail: cebnic@hotmail.com;
julianaportomg@hotmail.com

PANAMÁ

Embaixada do Brasil em Panamá
Endereço: Calle Elvira Mendez, Edifício El Dorado
Apartado Postal 4287 – Zona 5
Panama – República do Panamá
Telefone: (507) 263-5322
Fax: (507) 269-6316
E-mail: embrasil@cwpanama.net;
csagel@embrasil.org.pa

PARAGUAI

Centro de Estudos Brasileiros –
CEB – Assunção
Endereço: Rua 25 de Mayo, 1875 – esq. Gen.
Aquino
Casilla de Correo, 197 – Assunción – Paraguay
Telefone/Fax: (595) 21-200-374 / 200-490
E-mail: ceb_paraguay@yahoo.es

PERU

Centro de Estudos Brasileiros – CEB – Lima
Endereço: Av. Grau, 270 – Miraflores – Lima – 18
– Peru
Telefone: (511) 446-9801
Fax: (511) 241-0654
E-mail: ceblima@mixmail.com;
cebrasil@terra.com.pe

SUÍÇA

Instituto Cultural Brasileiro
Endereço: Bleicherweg, 54
8002 – Zurich – Suiça
Telefone: 00 41 1 281-0333
Fax: 00 41 1 281-0334
E-mail: i.c.brasileiro@bluewin.ch

SURINAME

Centro de Estudos Brasileiros –
CEB – Paramaribo
Endereço: Swalmbergstraat, 7
Paramaribo – Suriname
Telefone/ Fax: (597) 420-366/420-367/420-774
E-mail: darr@sr.net; brasemb-ceb@sr.net

URUGUAI

Instituto Cultural Uruguaio-Brasileiro – ICUB
Endereço: Av. 18 de Julio, no 994/6o piso
11.100 – Montevideo – Uruguai
Telefone: (598) 2901-1818
Fax: (598) 2901-1818
E-mail: icubuy@adinet.com.uy

VENEZUELA

Instituto Cultural Brasil-Venezuela – ICBV
Endereço Completo: Av: Francisco de Miranda,
Edifício Mene Grande
1o andar, Escritório 1-4 Los Palos Grandes
Caracas 1060 – Venezuela
Telefone/Fax: (582) 12 286-6296
E-mail: instituto@icbv.org.ve;
brasembcaracas@cantv.net





MEC

SESu

DePES

DAI

Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros – Celpe-Bras

INFORMAÇÕES

Ministério da Educação – MEC
Secretaria de Educação Superior – SESu
Departamento de Política do Ensino Superior – DePES
Divisão de Assuntos Internacionais – DAI
Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros –
Celpe-Bras

Endereço: Esplanada dos Ministérios,  Bloco L, Anexo II, Sala 346
CEP: 70.047-903 –  Brasília – DF
Arsênio Canísio Becker – Chefe da Divisão
Telefones: (0xx61) 2104 8006; 2104 8983
Fax: (0xx61) 2104 9204
E-mail: arseniobecker@mec.gov.br
Site: www.mec.gov.br/sesu/celpe




