TESTE DE NÍVEL PARA INGRESSO NO NÍVEL 02 (DOIS) DO CURSO
BÁSICO DE LÍNGUA ESPANHOLA
Poderão participar do teste de nível alunos do IFCE-Crateús, bem como servidores e
comunidades externa que possuem algum conhecimento de Língua Espanhola no qual
os capacitem a cursar o semestre em questão.
Das inscrições
As inscrições serão realizadas, exclusivamente, na recepção do IFCE-Crateús, entre o
dia 13 a 17 de junho de 2016.
Da aplicação da prova
O candidato fará a prova no dia 20 de junho de 2016 no IFCE-Crateús e local (sala) a
ser definido. Tal informação estará disponível na recepção do campus.
A prova terá inicio às 15h00, a partir de quando não será mais permitido o acesso do
candidato à sala de aplicação, deste modo, recomenda-se que este compareça ao local de
prova com, pelo menos, 30mn de antecedência. A prova terá duração de 2 (duas) horas.
Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada de prova, assim como não será aplicada
prova fora do local, data e horário predeterminados neste informativo.
Das provas
O teste de nível constará de uma prova composta de 20 questões do modelo de múltipla
escolha, com 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E) cada, das quais somente uma é
verdadeira. O conteúdo da prova será correspondente ao exigido no Curso Básico de
Língua Espanhola, no semestre anterior, a saber, primeiro semestre, e abordará o
conteúdo programático previsto ao final desse informativo.
As questões terão pesos diferentes, a seguir descritos: as questões de 01 a 10 valerão
2(dois) pontos cada; as questões de 11 a 20 valerão 3(três) pontos cada; totalizando
50(cinquenta) pontos.
A resposta de cada questão será marcada em Folha–Resposta. O candidato deverá
preencher a quadrícula correspondente à questão com caneta transparente, de tinta azul
ou preta. Será anulada a questão do candidato que marcar mais de uma quadrícula de
uma mesma questão.
Será eliminado do Teste de Nível o candidato que não comparecer para a realização da
prova ou que obtiver nota ZERO na prova. Ou ainda, que for comprovado fraudando ou
usando recursos tecnológicos.
Das vagas

As vagas, turma e horário oferecidos para o Teste de Nível do Curso Básico de Língua
Espanhola estão indicados a seguir, num total de 10 vagas que serão distribuídas de
acordo com os grupos abaixo:
Semestre
II

Dia
2ª e 4ª

Horário
18h00
19h30

Turma
às Única

Vagas
10

Distribuição das vagas:
Grupo
Quantidade de vagas
Alunos do IFCE-Crateús
5
Servidores
2
Comunidade Externa
3
Obs.: Não havendo classificados em um determinado grupo, as vagas serão distribuídas
entre os demais, obedecendo à ordem de classificação.
Da classificação
A nota final (NF) será a soma dos pontos obtidos na prova e os candidatos serão
classificados na ordem decrescente dessa nota.
Caso haja igualdade de nota final, serão adotados os seguintes critérios de desempate,
na ordem indicada abaixo, dando-se preferência ao candidato que:
a) possuir idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no
parágrafo único do artigo 27 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
b) tiver a maior idade, considerando-se dia, mês e ano.
Da Eliminação
Será eliminado do Teste de Nível o candidato que:
Não comparecer na data, hora e local determinados para a realização da prova;
Obtiver nota ZERO.
Calendário de Atividades
Atividade
Inscrições
Prova
Divulgação dos resultados
Início das aulas

Data
De 13 a 17 de março
20 de março
21 de março
22 de março
Conteúdo Programático

Competências linguísticas:

- Los pronombres personales
sujeto.
- Adjetivos de nacionalidad.
- Pronombres interrogativos.
- Los artículos
- El género y número de los
sustantivo
- Los numerales.
- Los determinantes posesivos.
- El verbo Gustar y los
pronombres de objeto indirecto.
- Las contracciones.
- Preposiciones y locuciones
preposicionales de lugar.
- Presente de indicativo de los
verbos regulares e irregulares
(llamarse, ser, vivir, trabajar,
tener, hacer, estudiar, leer,
escribir, estar, saber, conocer)
- Las preposiciones y locuciones
preposicionales de lugar.
- Adverbios de cantidad.

Léxico:
Las profesiones y lugares
de trabajo.
Los meses del año.
Los colores.
La descripción física y de
carácter.
Las relaciones familiares
y estados civiles.
Los tipos de vivienda y
sus partes.
Los muebles y objetos
domésticos.

Atenção! O conteúdo em questão se baseia nos 4 (quatro) primeiros módulos do
livro, a seguir, adotado no curso:
ALONSO CUENCA, Montesarrat; PRIETO PRIETO, Rocío. Embarque 1 (A1+):
curso de español lengua extranjera: libro del alumno. 1ª ed. Madrid: Edelsa, 2012.
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