
 

 

 

SIMULADO PARA PROVAS DE PROFICIÊNCIA  

6º ano ao Ensino Médio 

 

05 DE OUTUBRO, QUINTA-FEIRA, ÀS 7h50 (marque na sua Agenda!!!) 

Organizaremos o Colégio para a aplicação desse Simulado. 

E mais!!!  

Os educandos que conseguirem 75% de acertos terão 0,5 ponto acrescido à média final 

na disciplina de Inglês. 

 

Se você tem interesse em prestar algum dos exames de proficiência de Cambridge English 

participe de um simulado para testar seus conhecimentos. Siga as instruções e não fique de fora! 

Cambridge English ajuda você a aprender inglês e a comprovar suas habilidades na língua 

inglesa. Preparar-se para um exame Cambridge English lhe dará confiança e habilidades 

para se comunicar com pessoas do mundo inteiro. Mais de 20.000 organizações aceitam ou 

usam nossos certificados em todo o mundo, incluindo empresas, universidades e 

ministérios como: Banco do Brasil, BASF, Universidade de São Paulo (USP), Tozzini e Freire 

e APEX. 

 

Para participar do Simulado: 

1 – Entre no link abaixo e faça seu teste online para saber qual o exame mais apropriado ao 

seu nível de inglês. Lembre-se que qualquer pessoa pode prestar os exames, há exames para 

variados níveis do idioma. 

http://www.cambridgeenglish.org/br/test-your-english/ 

2 – Preencha a ficha de inscrição para o Simulado e entregue-a ao Colégio. Lembre-se: a 

ficha de inscrição é um documento afirmando sua participação no Simulado. Prepararemos um 

simulado especialmente para cada participante. Portanto, contaremos com a presença dos que se 

comprometerem por meio da inscrição.  

3 – Compareça na data marcada e realize seu Simulado. 

A realização do simulado não dá direito a certificado. O simulado é uma cortesia aos interessados 

em participarem de alguma das provas de proficiência aplicadas por Cambridge English. 

Nenhuma taxa será cobrada referente ao simulado. 

 

 

http://www.cambridgeenglish.org/br/test-your-english/


 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome. _______________________________________________________________________ 

Ano/Série. ______  (     ) Ens. Fundamental   (     ) Ens. Médio  (apenas para aluno do CPSM) 

Exame: 

(         ) YLE  (         ) KET  (         ) PET  (         ) FCE          (         ) CAE 

 

Responsável. __________________________________________________________________ 
                                                               Nome legível, assinatura, RG 
 

 

Praia Grande, ...... de outubro de 2017. 

 

Entregar esta Ficha até 02/10, segunda-feira, aos cuidados da Teacher Amanda Meireles ou 

da Equipe Pedagógica. 

 

 

 


