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Celpe-Bras

Selecione a opção desejada:

Manual do examinando

APLICAÇÃO



DADOS PESSOAIS

Nome:

Sobrenome:

Documento de Identificação:

Nacionalidade:

Profissão:

Grau de Instrução:

Participa de algum programa de convênio:

Data de nascimento:

Número do documento:

Sexo:

ENDEREÇO

Cidade:

País:

Endereço:

Complemento:

Estado/Província:

CEP:

CONTATO

Código do país (DDI):

Código do país (DDI):

Email:

Repita seu email:

Código de área (DDD):

Código de área (DDD):

Telefone de

Telefone de



ATENDIMENTO DIFERENCIADO

Necessita de atendimento diferenciado?

- Enviar ou entregar no Posto Aplicador, pessoalmente ou por terceiro, a certidão de nascimento
em caso de sala para amamentação ou para cuidado de crianças menores de 4 anos

Para obter o deferimento da solicitação de atendimento diferenciado, o examinando deve:

- Marcar o tipo de atendimento diferenciado necessário

Atendimento diferenciado:

Outro tipo de atendimento:

Sim Não

Sala térrea (dificuldade de locomoção)
Sala especial (necessidade de amamentar ou acompanhar filhos menores de 4 anos)
Mesa para cadeira de rodas
Mesa e cadeira separadas (obesidade)
Mesa e cadeira separadas (canhoto)

SENHA DE ACESSO

Informe uma senha para acesso ao sistema Celpe-Bras:

Senha (mínimo de 6 máximo de 15 caracteres) Repita sua senha:

VoltarVoltar PróximoPróximo



Proficiência Linguística

Língua Materna:

Como você aprendeu o português?

Quanto tempo você levou para aprender?

Possui Certificação de proficiência em língua portuguesa?

Quantas vezes prestou o Celpe-Bras:

Em qual nível?

Sim Não

Nenhuma 1 vez 2 vezes 3 vezes 4 ou mais vezes

Certificado de proficiência de Portugal

Celpe-Bras, Intermediário

Celpe-Bras, Intermediário Superior

Celpe-Bras, Avançado

Celpe-Bras, Avançado Superior

Outros

Na grade a seguir escolha a língua e selecione seu grau de proficiência linguística

PROFICIÊNCIA EM OUTRAS LÍNGUAS

Língua:

Falar: Compreender: Escrever: Ler:

VoltarVoltar PróximoPróximo

IncluirIncluir

Básico
Intermediário
Avançado
Nenhuma

Língua Falar Compreender Escrever Ler



Comprovante de Inscrição

Número de Inscrição:

Posto Aplicador:

País do Posto Aplicador:

Nome do examinando:

Sobrenome:

Data de nascimento:

Documento de Identificação:

Número do documento:

Necessidades especiais:

Situação da inscrição:

Confirmação de Inscrição

ImprimirImprimir SairSair

Para confirmar sua inscrição, você deverá pagar a taxa de acordo com as instruções do Posto Aplicador onde será
realizada a prova, entregar o comprovante de pagamento e uma cópia do documento de identidade ou passaporte no Posto Aplicador e marcar
a data da sua prova oral, conforme Edital do Exame Celpe-Bras.

Imprima esse comprovante e guarde o seu número de inscrição. Por meio dele, você terá acesso ao seu boletim de
desempenho, disponível no endereço eletrônico: http://celpebras.inep.gov.br/resultados





1 Vídeo Compreensão oral e escrita e produção escrita1

Compreensão oral e escrita e produção escrita

Compreensão escrita e produção escrita

2 Áudio

3 Texto escrito

4 Texto escrito Compreensão escrita e produção escrita

baseTexto Habilidades avaliadasTarefa







Parte Conteúdo da Interação Habilidades avaliadas Tempo

1

2

Conversa sobre seus
interesses pessoais com
base nas informações
do formulário de inscrição

Compreensão oral e
produção oral

Compreensão oral e
produção oral

5 minutos

15 minutos
(5 minutos
para cada
Elemento
Provocador)

Conversa sobre tópicos de
interesse geral com base em
3 Elementos Provocadores










