
Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA GERAL - CAMPUS PATO BRANCO
DIR. DE GRAD. E EDUCACAO PROFISSIONAL-PB

EDITAL Nº 103/2018

CALEM - CENTRO ACADÊMICO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

1.º SEMESTRE DE 2019 – TESTE CLASSIFICATÓRIO

 

A Diretoria de Graduação e Educação Profissional (DIRGRAD) e o Centro Acadêmico de
Línguas Estrangeiras Modernas (CALEM) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Pato
Branco, no uso de suas atribuições, torna público que estão abertas as inscrições para a realização do
TESTE CLASSIFICATÓRIO para entrada em cursos de línguas no 1º semestre de 2019. Neste semestre,
serão apenas realizados os testes de INGLÊS, ESCRITO E ORAL.

 

MÓDULOS PROVA ESCRITA PROVA ORAL

Inglês II, Inglês III e
Inglês IV

23/11/2018, das 17h30 às
19h10, na sala M106

30/11/2018, a par�r das 17h30, por
ordem de chegada, no CALEM (M101)

 

1 Inscrições

1.1. Preencher a ficha de inscrição constante no Anexo 01 deste edital e enviar por e-mail para o
endereço eletrônico calem-pb@u�pr.edu.br, ou entregar pessoalmente no CALEM (Bloco M – sala 101)
entre os dias 09 e 19/11/2018, no horário das 14h às 18h.

1.2 Fichas ilegíveis ou preenchidas de maneira incorreta serão automa�camente descartadas.

1.3 Fichas encaminhadas após a data/horário es�pulado neste edital serão automa�camente
descartadas.

 

2 Conteúdo das Provas

2.1 O conteúdo das provas encontra-se descrito no Anexo 02 deste Edital.

 

3 Resultado

3.1 O resultado da prova escrita será divulgado no dia 28 de novembro de 2018, a par�r das 14h, no
mural do CALEM, Bloco M Sala 101, e na
página h�p://www.u�pr.edu.br/patobranco/cursos/calem/testes-de-nivelamento



3.2 Os alunos que ob�verem nota igual ou maior que 7,0 na prova escrita deverão comparecer ao CALEM
(bloco M sala 101), no dia 30/11/2018 a par�r das 17h30, para a realização da prova oral. As provas
serão realizadas individualmente, por ordem de chegada.

3.3 Serão divulgados os resultados finais a par�r do dia 04 de dezembro de 2018, a par�r das 14h, no
mural do CALEM e na página  h�p://www.u�pr.edu.br/patobranco/cursos/calem/testes-de-nivelamento

3.4 A aprovação no teste classificatório (média mínima de 7,0) não garante matrícula.

3.5 Os aprovados deverão realizar requerimento de matrícula conforme edital próprio do CALEM, a ser
divulgado por e-mail.

 

Em caso de dúvidas, consultar o Centro Acadêmico de Línguas Estrangeiras Modernas –
CALEM – pelo e-mail calem-pb@u�pr.edu.br ou pelo telefone (46) 3220-2603.

 

Pato Branco, 07 de novembro de 2018

Documento assinado eletronicamente por CLEONIS VIATER FIGUEIRA, DIRETOR(A) SUBSTITUTO(A), em
07/11/2018, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0543301 e o código CRC
783E7375.

 
 

ANEXO 1

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

1. Assinale o teste classificatório para o módulo que pretende ingressar. O aluno poderá se inscrever para
somente um teste de nivelamento da mesma língua.

 

 (    ) Inglês – Para ingresso no Módulo II

(    ) Inglês – Para ingresso no Módulo III

(    ) Inglês – Para ingresso no Módulo IV

 

2. Preencha os dados abaixo (digitados). O nome deverá ser preenchido sem abreviaturas, conforme
constante no RG.

 

2.1 Alunos da UTFPR

Nome: ________________________________________________________________

Curso que frequenta: _____________________________________________________

Registro Acadêmico: _____________________________________________________

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Coeficiente de Rendimento: _______________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________

Telefone para contato: ___________________________________________________

 

2.2 Servidores da UTFPR

Nome: ________________________________________________________________

Lotação/ramal: __________________________________________________________

N.º SIAPE: ____________________________ Tempo de serviço na UTFPR: _________

E-mail: ________________________________________________________________

 

Li os Editais referentes à presente inscrição e estou de acordo com seu conteúdo.

 

Pato Branco, __ de novembro de 2018.

 

...................................................................

Assinatura do inscrito

 

ANEXO II

CONTEÚDO PARA PROVA DE CONHECIMENTO DE LÍNGUA INGLESA – MÓDULOS
II, III E IV

 

GRAMMAR

 

Verb Be; subject pronouns; possessive adjec�ves; definite pronouns and plurals; demonstra�ve
pronouns; impera�ve form and Let´s (for sugges�ons and invita�ons); Present Simple; Word order in
ques�ons; Whose and possessive form (´s); Preposi�ons of �me; Preposi�ons of place; Posi�on of
adverbs; Posi�on of expressions of frequency; Can/Can´t; Present Con�nuous; Object pronouns; Like +
(verb + ing); Simple present; Past Simple Be; Past Simple regular and irregular verbs; There is/are; Some,
any; There was/were; Countable and uncountable nouns; Quan�fiers (how much/many/ a lot of, etc);
Compara�ve adjec�ves; Superla�ve adjec�ves; Be + going to (plans); Future �me expressions; be going
to; adverbs of manner and modifiers; verbs + infini�ve; ar�cles; present perfect; present perfect versus
past simple; ques�on forma�on.

 

  VOCABULARY

Days of the week; Numbers; Gree�ngs; The world; Classroom language; Things; Colors; Adjec�ves;
Feelings; Jobs; Ques�on words; Family; Everyday ac�vity; Adverbs and expressions of frequency; The
weather and the seasons; Word forma�on: paint-painter; Past �me expressions; Go/have/get; The house;
Preposi�ons of movement; Preposi�ons of place; Food; Place and buildings; Describing people:
appearance and personality; Clothes; Preposi�ons of place; Preposi�ons of �me; Housework; Time
expressions; Shopping; Describing a town or city; Health and the body.


