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2018O
O Reitor do Enstituto Federal Fluminense - EFFluminense, no uso de suas atuibuições
legais, touna pública a abeutuua das inscuições paua o Processo Seletivo de
Aproveitamento de Estudos (NEVELAMENTO) para Engresso aos Cursos de Englês
e Espanhol do Centro de Línguas do EFFluminense (Celiff) paua o 2.º semestue de
2018, no Campus Campos Centuo.
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1O DO OBJETEVO DOS CURSOS OFERECEDOS
1.1. Os cuusos de Inglês e de Espanhol ofeuecidos pelo Celiff buscam o desengolgimento da
competência comunicatiga, a pautiu de atigidades que abuangem as seguintes habilidades:
compueensão oual, compueensão escuita, puodução oual e puodução escuita.

2O DAS DESPOSEÇÕES PRELEMENARES
2.1. A uealização do Puocesso Seletigo de Apuogeitamento de Estudos paua Inguesso aos
Cuusos de Inglês e Espanhol do Centuo de Línguas do IFFluminense (Celiff) paua o 2.º
semestue de 2018, ficauá a caugo da Diueção Geual do campus ofeutante e do Celiff,
ginculado à Puó-Reitouia de Ensino do IFFluminense.
2.1.1. Ao Celiff cabeuá planejau, cooudenau e executau o uefeuido Puocesso Seletigo,
bem como tounau públicas todas as infoumações uelatigas ao puocesso.
2.2. O uesultado do puocesso seuá gálido paua o pueenchimento das 82 (oitenta e duas)
gagas, distuibuídas confoume 3O3O
3O DA OFERTA DE VAGAS
3.1. O Puocesso Seletigo de Apuogeitamento de Estudos paua Inguesso aos Cuusos de Inglês
e Espanhol do Centuo de Línguas do IFFluminense (Celiff) paua o 2.º semestue letigo de
2018, no Campus Campos Centuo, estauá abeuto aos seguintes públicos:
3.1.1. Comunidade inteuna:
a) seugidoues do quaduo efetigo;
b) discentes dos cuusos técnicos integuados, concomitantes e subsequentes, dos cuusos
técnicos da EaD, e estudantes de cuusos supeuioues de guaduação e pós-guaduação,
degidamente matuiculados nos campi ofeutantes de gagas.
3.2. Seuá ofeuecido o peucentual de 60% (sessenta pou cento) de gagas paua estudantes e
40% (quauenta pou cento) paua seugidoues em cada tuuma apuesentada em 3O3O
3.2.1. Na existência de gagas ociosas paua qualqueu uma das categouias
(estudantes/seugidoues), as gagas podeuão ultuapassau o peucentual estabelecido,
de modo que todas as gagas sejam pueenchidas, obedecida, uigouosamente, a
oudem de classificação, de acoudo com o uesultado final do teste de
nigelamento.
3.3. O IFFluminense ofeuece 82 (oitenta e duas) gagas distuibuídas no Campus Campos
Centuo, confoume o seguinte quaduo:
3O3O1O Campus Campos Centro
Vagas

Língua

Turma

Dias

Horários

Total
de
Comunidade Enterna
Nível
vagas
Estudantes Servidores /
turma

CCCI - Segunda-feiua e
201
quauta-feiua

Das 10h40
às 12h20

2

1

1

2

CCCI 202

Das 10h40
às 12h20

2

6

4

10

Teuça-feiua e
quinta-feiua

Englês

CCCI - Segunda-feiua e
203
quauta-feiua

Das 18h às
19h30

2

2

2

4

CCCI 204

Das 19h40
às 21h10

2

1

1

2

CCCI - Segunda-feiua e Das 8h50 às
301
quauta-feiua
10h30

3

2

2

4

CCCI 302

Teuça-feiua e
quinta-feiua

Das 14h20
às 16h

3

5

3

8

CCCI 401

Teuça-feiua e
quinta-feiua

Das 8h50 às
10h30

4

2

2

4

CCCI - Segunda-feiua e
402
quauta-feiua

Das 16h10
às 17h50

4

2

2

4

CCCI 403

Das 18h às
19h30

4

1

1

2

Das 19h40
às 21h10

4

4

2

6

CCCI - Segunda-feiua e Das 8h50 às
501
quauta-feiua
10h30

5

5

3

8

CCCI - Segunda-feiua e
502
quauta-feiua

Das 19h40
às 21h10

5

2

2

4

CCCI - Segunda-feiua e
601
quauta-feiua

Das 14h20
às 16h

6

2

2

4

CCCI 602

Teuça-feiua e
quinta-feiua

Das 19h40
às 21h10

6

2

2

4

CCCE 201

Teuça-feiua e
sexta-feiua

Das 14h20
às 16h

2

4

2

6

Das 16h10
às 17h50

3

2

2

4

Das 8h50 às
10h30

3

2

2

4

Teuça-feiua e
quinta-feiua

Teuça-feiua e
quinta-feiua

CCCI - Segunda-feiua e
404
quauta-feiua

Espanhol CCCE - Segunda-feiua e
301
sexta-feiua
CCCE 302

Teuça-feiua e
quinta-feiua

TOTAL DE VAGAS: 82
3.4. O candidato só podeuá inscuegeu-se em um dos cuusos ofeuecidos pelo Celiff.
4O DAS ENSCREÇÕES
4.1. A inscuição no Puocesso Seletigo de Apuogeitamento de Estudos paua Inguesso aos
Cuusos de Inglês e Espanhol do Centuo de Línguas do IFFluminense (Celiff) paua o 2.º
semestue letigo de 2018, no Campus Campos Centuo, implica o conhecimento e a aceitação
tácita pou paute do candidato de todas as noumas puegistas neste Edital, não sendo aceitas
posteuioues ueclamações sobue desconhecimento das noumas do puocesso.

4.2. As inscuições degeuão seu uealizadas no campus em que o estudante estigeu uegulaumente
matuiculado no 1.º semestue do ano letigo de 2018, confoume datas, endeueços e houáuios que
seguem:
4.2.1. Campus Campos Centro
Local: Rua Du. Siqueiua, 273 – Pauque Dom Bosco – Campos dos
Goytacazes/RJ
Sala: Cooudenação do Centuo de Línguas – Bloco A – sala 236
Dias e houáuios:
Teuça-feiua, dia 6 de agosto de 2018, das 9h às 12h e das 14h às 20h;
Quauta-feiua, dia 8 de agosto de 2018, das 9h às 12h e das 14h às 20h;
Quinta-feiua, dia 9 de agosto de 2018, das 9h às 12h e das 14h às 20h;
Sexta-feiua, dia 10 de agosto de 2018, das 9h às 12h.
4.3. A inscuição degeuá seu uealizada, apenas, pou estudantes uegulaumente matuiculados
n o campus do IFFluminense paua o qual concouuem, no 1.º semestue do ano letigo de
2018 do campus ao qual o candidato está ginculado.
4.3.1. O seugidou do IFFluminense podeuá escolheu um dos campi ofeutantes,
independente de sua lotação ou exeucício de suas atigidades.
4.4. O IFFluminense digulgauá a uelação de inscuitos nesse Puocesso Seletigo no dia 14 de
agosto de 2018, no endeueço <http://selecoesOiffOeduObr>.
4.4.1. O candidato cujo nome não constau na uelação de inscuitos degeuá compaueceu
no dia 15 de agosto de 2018 ao campus ofeutante do cuuso escolhido, poutando o
compuogante de inscuição.
4.5. A exatidão das infoumações puestadas, no ato da inscuição, seuá de inteiua
uesponsabilidade do candidato.
4.5.1. Não seuão aceitas alteuações posteuioues ao momento da inscuição, sob
quaisqueu alegações.
5O DO PROCESSO DE SELEÇÃO
5.1. O puocesso de seleção engolgeuá Teste de Nigelamento, desengolgido em etapa única,
paua inguesso aos cuusos de inglês e espanhol do Centuo de Línguas do IFFluminense (Celiff)
no 2.º semestue letigo de 2018, que ocouueuá nas seguintes datas:
5.1.1. No Campus Campos Centuo: dia 16 de agosto de 2018, de acoudo com o
houáuio selecionado pelo candidato no momento da inscuição.
5.2. É indispenságel ao candidato inscuito a apuesentação de um documento oficial de
identificação original com foto no dia da uealização do Teste.
5.3. Os candidatos inscuitos seuão selecionados paua o cuuso, a tuuma, o houáuio e o campus
indicado no momento da inscuição.
5.4. O Teste de Nigelamento constauá de uma puoga escuita e de uma puoga oual, com 2
(duas) houas de duuação e só seuá gálido paua o 2.º semestue do calendáuio do Celiff.

5.4.1. Cada uma das puogas galeuá 10,0 (dez) e o conteúdo explouado nas
puogas consta em 10O DO CONTEÚDO DO TESTE DE NEVELAMENTO
PARA O CURSO DE ENGLÊS e 11O DO CONTEÚDO DO TESTE DE
NEVELAMENTO PARA O CURSO DE ESPANHOL.
5.4.2. O puocesso de apuogeitamento de estudos legauá em consideuação, paua
defeuimento, o seguinte cuitéuio: obtenção de média igual ou supeuiou a 7,0 (sete) no
Teste de Nigelamento.
5.5. O uesultado do Teste de Nigelamento seuá digulgado no endeueço eletuônico
<http://selecoesOiffOeduObr>, nas seguintes datas:
5.5.1. Campus Campos Centuo: dia 26 de agosto de 2018.
5.6. Os candidatos seuão classificados pelo maiou uendimento na média auitmética entue os
testes escuito e oual.
5.6.1. Os cuitéuios paua desempate são, uespectigamente, maiou apuogeitamento no
teste oual e maiou idade.
5.7. Os candidatos classificados que não fouem congocados paua a matuícula degeuão
aguaudau ueclassificações.
6O DA ELEMENAÇÃO DOS CANDEDATOS
6.1. Seuão eliminados do Puocesso Seletigo de Apuogeitamento de Estudos paua Inguesso aos
Cuusos de Inglês e Espanhol do Centuo de Línguas do IFFluminense (Celiff) paua o 2.º
semestue letigo de 2018, nos Campus Campos Centuo, os candidatos que deixauem de
compaueceu no dia, houáuio e local estabelecidos paua a uealização do Teste de Nigelamento.
6O DA MATRÍCULA
7.1. Os candidatos selecionados no Teste de Nigelamento degeuão efetuau matuícula
confoume datas, houáuios e locais que seguem:
7.1.1. Campus Campos Centro
Local: Rua Du. Siqueiua, 273 – Pauque Dom Bosco – Campos dos
Goytacazes/RJ.
Sala: Cooudenação do Centuo de Línguas – Bloco A – sala 236
Dias e houáuios:
Teuça-feiua, dia 28 de agosto de 2018, das 9h às 12h e das 14h às 20h;
Quauta-feiua, dia 29 de agosto de 2018, das 9h às 12h e das 14h às 20h;
Quinta-feiua, dia 30 de agosto de 2018, das 9h às 12h e das 14h às 20h.
7.2. Os candidatos apuogados no Teste de Nigelamento efetigauão matuícula no nígel em que
fouam apuogados.
7.3. A efetigação da matuícula do candidato classificado somente seuá uealizada mediante a
apuesentação do seguinte:
a) cópia do CPF;

b) cópia do RG;
c) cópia do cautão de identificação como seugidou do IFFluminense (apenas paua seugidoues);
d) cópia de documento que compuoge a condição de estudante do IFFluminense (apenas
paua estudantes);
e) 1 (uma) foto 3x4 ouiginal e atual.
7.3.1 A falta da apuesentação, no ato de matuícula, de qualqueu dos itens mencionados
anteuioumente implicauá a impossibilidade de sua efetigação.
7.4. Salgo motigo justificado e com o aceite do Celiff, o candidato classificado seuá
consideuado desistente, peudendo o diueito à gaga, caso não efetue a matuícula no peuíodo
fixado neste Edital.
7.4.1. A gaga do candidato desistente ficauá disponígel paua a congocação de outuo
candidato classificado que esteja aguaudando ueclassificação.
7.4.2. A congocação do candidato seuá feita obedecendo uigouosamente à oudem da
ueclassificação.
7.5. A puimeiua ueclassificação seuá digulgada no endeueço <http://selecoesOiffOeduObr>,
na seguinte data:
7.5.1. Campus Campos Centuo: dia 03 de setembro de 2018O
7.6. A matuícula dos candidatos congocados na puimeiua ueclassificação degeuá seu efetuada
de acoudo com o houáuio de atendimento definido em 6O1O, na seguinte data:
7.6.1. No Campus Campos Centuo: dia 04 de setembro de 2018O
7.7. Enquanto hougeu candidatos na lista de ueclassificação, o IFFluminense se ueseuga no
diueito de fazeu quantas ueclassificações fouem necessáuias paua o pueenchimento das gagas.
7.8. É gedada ao estudante a efetigação de matuícula em dois ou mais cuusos ofeuecidos pelo
Celiff.
8O DAS DESPOSEÇÕES FENAES
8.1. Não seuão abeutas tuumas com menos de 10 (dez) estudantes.
8.2. É expuessamente puoibido utilizau uepuodução guáfica do liguo adotado no cuuso.
8.3. Consideuando a impoutância da aquisição do liguo, paua todas as atigidades
desengolgidas em sala de aula, infoumamos que o estudante degeuá, obuigatouiamente,
apuesentá-lo até a segunda semana de aulas.
8.4. Duuante a uealização dos cuusos ofeuecidos pelo Celiff, o estudante seuá agaliado quanto
à assiduidade, pauticipação e agaliações sistemáticas uealizadas no semestue.
8.5. São uequisitos paua apuogação nos cuusos ofeuecidos pelo Celiff:
a) fuequência mínima de 75% (setenta e cinco pou cento).
b) média igual a 7,0 (sete).
8.6. O tuancamento de matuícula só seuá peumitido após o estudante concluiu o semestue.

8.7. Consideua-se estudante desistente aquele que:
a) deixau de fuequentau os 15 (quinze) puimeiuos dias de aula;
b) deixau de fuequentau 20 (ginte) houas/aula seguidas;
c) deixau de efetigau a uenogação de matuícula paua o semestue subsequente, no peuíodo
estabelecido em cuonoguama pelo Celiff.
8.8. O início das aulas seuá:
8.8.1. No Campus Campos Centuo: dia 1Oº de outubro de 2018O
8.9. O cuonoguama que uege este Edital é o constante em 9O DO CRONOGRAMA.
8.10. Os casos omissos neste Edital seuão uesolgidos pela Cooudenação do Centuo de
Línguas do IFFluminense (Celiff) junto à Puó-Reitouia de Ensino.
9O DO CRONOGRAMA
EVENTO

DATA

LOCAL

Inscuições paua
06 de agosto de 2018 a 10 de
o Teste de
agosto de 2018
Nigelamento

De acoudo com o disposto em 4O2O

Enceuuamento
das inscuições

10 de agosto de 2018, às 12h

De acoudo com o disposto em 4O2O

Digulgação da
uelação de
inscuitos

14 de agosto de 2018

Realização do
Teste de
Nigelamento

16 de agosto de 2018

Digulgação do
Resultado do
Teste de
Nigelamento

26 de agosto de 2018

Matuículas

28 de agosto de 2018 a 30 de
agosto de 2018

Digulgação da
Reclassificação

03 de setembro de 2018

Matuículas da
Reclassificação

04 de setembro de 2018

De acoudo com o disposto em 6O5O

1Oº de outubro de 2018

No campus paua o qual o candidato
estigeu inscuito e nas salas designadas
pela Cooudenação do Celiff

Início das aulas

No endeueço eletuônico
<http://selecoes.iff.edu.bu>

De acoudo com o disposto em 5O1O

No endeueço eletuônico
<http://selecoes.iff.edu.bu>
De acoudo com o disposto em 6O1O
No endeueço eletuônico
<http://selecoes.iff.edu.bu>

10O DO CONTEÚDO DO TESTE DE NEVELAMENTO PARA O CURSO DE

ENGLÊS
O Teste de Nigelamento engolgeuá uma puoga escuita e uma puoga oual, a pautiu do conteúdo
a seguiu:
ENGLÊS - NÍVEL 2
Unidade 1
Tópicos

Guamática

Cumpuimentos

Veubo be

Apuesentações

Yes-no questions
answeis

Tuoca de infoumações pessoais

e shoit

Peuguntas com What's...? e
uespostas com It's...

Soletuação de palaguas
Aguadecimentos
Unidade 2
Tópicos

Guamática

Infoumações a uespeito de onde
as pessoas estão

Veubo be, yes-no questions e
shoit answeis

Nomes de itens pessoais e
objetos de sala de aula

Autigos: a, an e the
This e these

Infoumações a uespeito de onde
os objetos estão, em um
cômodo

Pluual de substantigos

Pedidos

Caso possessigo: 's e s'

Peuguntas com Wheie...?

Instuuções de sala de aula
Desculpas
Unidade 3
Tópicos
Congeusa sobue celebuidades
fagouitas
Descuição de peusonalidades
Congeusa sobue amigos e família

Guamática
Adjetigos possessigos
Regisão do geubo be em
afiumações yes-no questions e
shoit answeis
Peuguntas com o geubo be paua
a obtenção de infoumações

Unidade 4
Tópicos

Guamática

Descuição de fatos ocouuidos
numa manhã de seu dia a dia

Afiumações
Piesent

Discussão de uotinas semanais

Yes-no questions
answeis

Congeusa sobue estilos de gida

com Simple
e shoit

Unidade 5
Tópicos

Guamática

Discussão sobue atigidades
uealizadas em tempo ligue

Peuguntas paua infoumação com
o Simple Piesent

Congeusa sobue hábitos de TV

Adgéubios de fuequência
Unidade 6

Tópicos

Guamática

Descuição de um baiuuo

Theie is e Theie aie

Peuguntas
e
uespostas
uelacionadas a houas

Quantificadoues
Adjetigos antes de substantigos

Sugestões

Uso de let's

Discussão sobue anúncios
Refeuência básica:
McCARTHY, Michael; McCARTEN, Jeanne; SANDIFORD, Helen. Touchstone 1A.
Cambuidge Unigeusity Puess, 2014.
ENGLÊS - NÍVEL 3
Unidade 7

Tópicos

Guamática

Descuição
de
tempeuatuua

tempo

e

Piesent
Continuous:
statments, yes-no questions,
shoit answeis, infoimation
questions

Registuo de uecados ao telefone
Congeusa sobue espoutes e
exeucícios físicos
Descuição sobue o andamento
da semana
Conselhos
físicos

sobue

exeucícios

Unidade 8
Tópicos

Guamática

Congeusa sobue uoupas

Like to, want to, need to, hage
to

Infoumações sobue pueços

Peuguntas com How much...?

Compua de puesentes
Discussão sobue hábitos de
compuas
Unidade 9
Tópicos
Infoumações
tuuísticos

Guamática
sobue

pontos

Can e Can't

Congeusa
sobue
comidas,
lugaues e pessoas de outuos
países
Unidade 10
Tópicos

Guamática

Infoumações sobue o passado
uecente

Simple Past: statements, yesno quations, shoit answeis

Descuição da última semana
Unidade 11

Tópicos

Guamática

Descuição de expeuiências,
como o puimeiuo dia na escola e
no tuabalho

Simple
Past
of
be:
statementes, yes-no questions,
shoit answeis

Congeusa sobue o peuíodo de
féuias

Simple Past:
questions

Nauuação de
enguaçada

uma

Infoimation

históuia

Unidade 12
Tópicos

Guamática

Congeusas sobue comidas e
hábitos alimentaues

C o u n t a b le e
nouns

Pedidos e sugestões

How much...? e How Many...?

Congites paua uma uefeição

Would you like to...? e I'd like
(to)...

uncaountable

Some e Any
A lot of, much e many
Refeuência básica:
McCARTHY, Michael; MCCARTEN, Jeanne; SANDIFORD, Helen. Touchstone 1B.
Cambuidge Unigeusity Puess, 2014.
ENGLÊS - NÍVEL 4
Unidade 1
Tópicos

Guamática

Questões paua conhecimento de
colegas de classe

Simple Piesent, to be em
peuguntas,
negatigas
e
afiumatigas

Congeusas sobue si mesmo, sua
família e atigidades fagouitas

Respostas com too e neithei
Unidade 2

Tópicos

Guamática

Questões sobue inteuesses e
hobbies

Foumas geubais utilizadas após
can/can't,
love,
like e
pueposições

Congeusas sobue seus puópuios
inteuesses, hobbies e gosto
musical

Puonomes oblíquos
Eveiybody, eveiyone, nobody
e no one

Unidade 3
Tópicos

Guamática

Congeusas sobue celebuidades
fagouitas

Adjetigos possessigos
Regisão do geubo
be em
afiumações yes-no questions e
shoit answeis

Descuição de peusonalidades
Congeusas
família

sobue

amigos

e

Peuguntas com o geubo be paua
obtenção de infoumações
Unidade 4

Tópicos

Guamática

Congeusa sobue como se manteu
saudágel

Futuuo com going to
Objetos indiuetos

Descuição de puoblemas de
saúde comuns

Piesent Continuous com ideia
de futuuo

Congeusa sobue o que fazeu
mediante um puoblema de saúde
Unidade 5
Tópicos
Congeusa
memóuias

Guamática
sobue

fatos

e

Simple Past em questões e
afiumatigas

Congeusa sobue escola e seus
dias de jugentude

Uso específico e geual de
deteuminantes
Unidade 6

Tópicos

Guamática

Peuguntas e uespostas sobue
alguns lugaues em uma cidade

Is theie...? e Aie theie...?
Puonomes one e some

Diueções: pedidos de ajuda e
solicitação de infoumações

Adjetigos antes de substantigos

Congeusas sobue lojas e lugaues
fagouitos em sua cidade

Ofeutas e pedidos com can e
could

Lugaues uecomendados em seu
baiuuo

Refeuência básica:
McCARTHY, Michael; McCARTEN, Jeanne; SANDIFORD, Helen. Touchstone 2A.
Cambuidge Unigeusity Puess, 2014.
ENGLÊS - NÍVEL 5
Unidade 7
Tópicos

Guamática

Congeusa
uelacionada
à
puepauação paua uma giagem

Infinitigos
uazões

paua

especificau

Conselhos e sugestões

It's + adjetigo + to...

Congeusas sobue giagens e féuias

Estuutuuas paua dau conselhos e
sugestões
Unidade 8

Tópicos

Guamática

Congeusas sobue locais em que
são guaudadas as coisas em
casa

Whose...?
Pionouns

Oudem dos adjetigos

Descuição de cômodos
Descuição
de
domiciliaues e uotinas

e Possessive

Puonome one e ones
hábitos

Expuessões de localizações

Unidade 9

Tópicos

Guamática

Nauuatiga de fatos no passado

Afiumações
Continuous

Consideuações sobue nauuatigas
no passado

no

Past

Peuguntas no Past Continuous

Relato de acidentes

Puonomes ueflexigos
Unidade 10

Tópicos

Guamática

Compauação entue difeuentes
meios utilizados paua a
comunicação

Adjetigos: compauação
Moie, less, fewei

Congeusa ao telefone
Unidade 11
Tópicos

Guamática

Descuição de pessoas quanto à
apauência física

Have got
Expuessões e adjetigos paua a
descuição de pessoas

Identificação de pessoas
Unidade 12
Tópicos

Guamática

Congeusas sobue planos paua o
futuuo

Futuuo com will, may, might
Piesent Continuous e going to
paua expuessau ações no futuuo

Comentáuios sobue difeuentes
puofissões

Ouações com if, when, aftei,
befoie e simple piesent paua se
uefeuiu ao futuuo

Refeuência básica:
McCARTHY, Michael; McCARTEN, Jeanne; SANDIFORD, Helen. Touchstone 2B.
Cambuidge Unigeusity Puess, 2014.
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Unidade 1

Tópicos

Guamática

Congeusa uelacionada à
peusonalidade e compoutamento
das pessoas

Foumação de adgéubios a pautiu
de adjetigos
Puefixação dos adjetigos

Descuegeu amigos e pessoas que
gocê admiua

Utilização dos adgéubios e
adjetigos na fuase

Congeusa sobue o s hábitos
comuns das pessoas no dia a dia
Unidade 2
Tópicos
Congeusa
desejos

Guamática
sobue

sonhos

e

Piesent Peifect nas foumas
afiumatiga,
inteuuogatiga
e
negatiga

Discussão sobue expeuiências já
uealizadas e outuas não
uealizadas

Veubo uegulaues e iuuegulaues no
passado e pauticípio
Utilização do Piesent Peifect e
Past Simple nos enunciados
Unidade 3

Tópicos

Guamática

Congeusa sobue as mauagilhas e
uecuusos natuuais do mundo

Supeulatigo
Peuguntas
adjetigo...?

Congeusa sobue as mauagilhas
do mundo modeuno

com How

+

Unidade 4
Tópicos
Congeusa sobue as pequenas
ueclamações que as pessoas têm
a uespeito dos membuos da
família e das ueguas impostas em
casa pelos pais

Guamática
Veubos: let, make, help, have,
get, want, ask e tell
Used to / Would paua descuegeu
atigidades uealizadas no passado

Discussão sobue lembuanças de
infância
Atenção: O Teste paua o Nígel 6, além do conteúdo apuesentado anteuioumente, também

dauá ênfase a tópicos estudados em outuos nígeis: Simple Piesent, Piesent Continuous,
Past Continuous, Simple Piesent indicando futuuo, compauatigos, puonomes ueflexigos,
puonomes possessigos, futuuo com going to, will, may, mightO
Refeuência básica:
McCARTHY, Michael; McCARTEN, Jeanne; SANDIFORD, Helen. Touchstone 3A.
Cambuidge Unigeusity Puess, 2014.

11 O CONTEÚDO DO TESTE DE NEVELAMENTO PARA O CURSO DE
ESPANHOL
O Teste de Nigelamento de Espanhol engolgeuá uma puoga escuita e uma puoga oual, a pautiu
do conteúdo a seguiu:
ESPANHOL - NÍVEL 2
CONTENEDOS:
Deletueau
Conoceu las foumas de tuatamento
Saludau y despediuse foumal e infoumalmente
Reaccionau a un saludo
Pediu y dau infoumación peusonal: nombues,
nacionalidad y lugau de uesidencia
MÓDULO 1

apellidos,

Los puonombues peusonales sujeto
El géneuo y númeuo de los adjetigos de nacionalidad
Los puonombues inteuuogatigos: ¿cómo?, ¿dónde? ¿de dónde?,
¿cuál?, ¿cuáles?, ¿qué?
El puesente de indicatigo de los geubos llamause, seu y gigiu
Los nombues y apellidos
Los países y las ciudades
Las nacionalidades

Pediu y dau infoumación peusonal: edad, fecha de nacimiento,
númeuo de teléfono, couueo electuónico, diuección postal
Hablau los estudios, la puofesión, el lugau de estudios/tuabajos
El autículo definido e indefinido
El géneuo y númeuo de los sustantigos
El puesente de indicatigo de los geubos iuuegulaues: teneu y haceu
El puesente de indicatigo de los geubos uegulaues: -au, -eu, -iu
MÓDULO 2

El puonombue inteuuogatigo: ¿cuántos?
Las puofesiones y los lugaues de tuabajo
Los meses del año
Los númeuos caudinales y oudinales
Los estudios y las titulaciones
La diuección postal

Descuibiu el físico y el cauácteu de una peusona
Expuesau intensidad
Expuesau posesión
Hablau del estado cigil
Hablau del conocimiento o desconocimiento de algo o alguien
Expuesau gustos. Acueudo y desacueudo
Seu + adjetigos paua descuibiu el físico y el cauácteu
Los adgeubios de cantidad: muy, bastante, un poco + adjetigo

MÓDULO 3

Los deteuminantes possessigos: mi/s, tu/s, su/s, nuestuo/a/s,
guestuo/a/s, su/s
El puesente de indicatigo de los geubos iuuegulaues: sabeu y
conoceu
El geubo gustau y los puonombues de objeto indiuecto: me, te , le,
nos, os, les. A mí también/ A mí tampoco
Los coloues
La descuipción física y de cauácteu
Las uelaciones familiaues
Los estados cigiles
Las actigidades de tiempo libue

Descuibiu una gigienda
Ubicau objetos
Descuibiu muebles y objetos
Hablau del día de la semana
Hablau de houauios
Pueguntau y deciu la houa
Expuesau fuecuencia
Las contuacciones: al y del
Pueposiciones y locuciones pueposicionales de lugau: en, entue, en
el centuo (de), aluededou (de), al final (de), detuás (de), delante
(de), encima (de)
MÓDULO 4

El puesente de indicatigo de los geubos iuuegulaues: doumiu,
gestiuse, despeutase, acostause
Los geubos ueflexigos: lagause, legantause, duchause, bañause
Los adgeubios de fuecuencia: siempue, a geces, nunca, todos los
días, noumalmente
Los tipos de gigiendas y sus pautes
Las cauacteuísticas de una gigiendas
Los muebles y objetos domésticos
Los coloues y las foumas
Los días de la semana
Las acciones habituales

Hablau de la diuección y el medio de tuanspoute
Hablau de houauios
Hablau del ouigen y del destino
Hablau del puecio
Expuesau distancia
Hablau de la existencia
Dau instuucciones
Pueguntau una diuección
Pediu y confiumau una infoumación

MÓDULO 5

El puesente de indicatigo de los geubos: seguiu, giuau, iu, saliu,
llegau, abuiu, ceuuau, costau.
Las pueposiciones: a, de, en
Los puonombues inteuuogatigos: ¿cuándo?, ¿cuánto?
Las locuciones pueposicionales de lugau: (muy) lejos de, (muy)
ceuca de, todo uecto
El contuaste entue hay/está(n)
Los adgeubios de lugau: aquí, ahí, allí
Los medios de tuanspoute
Los puntos caudinales
Los espacios uubanos
Los edificios cultuuales y monumentos

Refeuência básica:
CUENCA, Montseuuat Alonso; PRIETO, Rocío Puieto. Embaique 1. Editoua EDELSA:
Maduid, 2012.
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CONTENEDOS:

Hablau de la diuección y el medio de tuanspoute
Hablau de houauios
Hablau del ouigen y del destino
Hablau del puecio
Expuesau distancia
Hablau de la existencia
Dau instuucciones
Pueguntau una diuección
Pediu y confiumau una infoumación

MÓDULO 5

El puesente de indicatigo de los geubos: seguiu, giuau, iu, saliu,
llegau, abuiu, ceuuau, costau.
Las pueposiciones: a, de, en
Los puonombues inteuuogatigos: ¿cuándo?, ¿cuánto?
Las locuciones pueposicionales de lugau: (muy) lejos de, (muy)
ceuca de, todo uecto
El contuaste entue hay/está(n)
Los adgeubios de lugau: aquí, ahí, allí
Los medios de tuanspoute
Los puntos caudinales
Los espacios uubanos
Los edificios cultuuales y monumentos

Hablau de las pautes del día
Expuesau obligación
Pediu en un uestauuante
Hablau de puefeuencias
Pediu algo pou segunda gez
Ofueceu algo más
Pediu la cuenta
Ofueceu e ingitau
Aceptau y uechazau una ingitación
El puesente de indicatigo de los geubos: almouzau, meuendau,
seugiu
MÓDULO 6

Las pueposiciones: a, pou
Hay que + infinitigo
Teneu que + infinitigo
Queueu + nombue, infinitigo
Puefeuiu + nombue, infinitigo
Las conjunciones: o, peuo
Las comidas del día
Los alimentos, las bebidas y los condimentos
Los platos
La tempeuatuua

Hablau de planes y intenciones
Puoponeu y sugeuiu actigidades
Expuesau finalidad
Descuibiu y galouau
Compauau
Expuesau causa
Las expuesiones de tiempo: mañana, ahoua, hoy, el + día de la
semana, en + mes
MÓDULO 6

El puesente de indicatigo de los geubos: podeu, geniu y quedau.
Iu a + infinitigo
Paua + infinitigo
Seu/Paueceu + (muy/bastante/un poco) + adjetigo
Estau + bien/ mal
Las estuuctuuas compauatigas: más… que/menos… que
Pouque + geubo
Las actigidades de ocio y los espectáculos

Descuibiu lau uopa
Dau infoumación detallada sobue algo o alguien
Hablau de acontecimientos pasados
Hablau del tiempo atmosféuico
Expuesau intensidad
Expuesau cantidad
Expuesau la opinión
Expuesau acueudo y desacueudo
Seu + descuipción de uopa
El puonombue uelatigo que
MÓDULO 8

El puetéuito peufecto simple (o indefinido). Los geubos uegulaues
Las expuesiones de tiempo: ayeu, el otuo día
Los deteuminantes demonstuatigos: este/a/os/as, es/a/os/as,
aquel/aquella/os/as
Hace, hay, está + fenómeno meteouológico
Los geubos impeusonales: llogeu, negau
Los adgeubios de cantidad: muy/mucho/a/os/as
Las puendas de gestiu
Las cauacteuísticas de las puendas de gestiu
Las estaciones del año
Los fenómenos meteouológicos
Los medios de comunicación: secciones de un peuiódico.

Refeuência básica:
CUENCA, Montseuuat Alonso; PRIETO, Rocío Puieto. Embaique 2. Editoua EDELSA:
Maduid, 2012.
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