
EXAME DE PROFICIÊNCIA DE LÍNGUA INGLESA – VERSÁTIL IDIOMAS

O exame consta de 60 questões de múltipla escolha, sendo 4 textos com 15 perguntas cada, 
distribuídas em interpretação de texto, vocabulário e gramática contextualizada.     

 Duração da prova: 3 horas   
 Aprovados  os  candidatos  que  obtiverem  resultado  superior  a 50%  de  acertos (nível

Intermediate) para Mestrado e 60% de acertos (nível Upper Intermediate) para Doutorado  
 Resultado: em até 04 dias uteis após a data da aplicação da prova   
 Valor do exame: R$200   
 Formato da prova: online ou presencial   

  
INSCRIÇÕES   
 1- Acessando nossa página https://www.versatilidiomas.com/proficiencia/   
 2- Por e-mail do: contato@versatilidiomas.com   
 3- Pelo número 11 97267-3680 falar com Débora   
   
CRONOGRAMA  
 

Data do
Exame

Inscrição Envio de Boleto Pagamento   até

08/01 até 30/12 31/12 a 04/01 06/01
29/01 até 20/01 21/01 a 25/01 26/01
12/02 até 09/02 09/02 11/02
26/02 até 22/02 23/02 25/02
12/03 até 09/03 10/03 11/03
26/03 até 23/03 24/03 25/03
16/04 até 09/04 13/04 15/04
30/04 até 27/04 28/04 29/04
14/05 até 11/05 12/05 13/05
28/05 até 25/05 26/05 27/05
11/06 até 08/06 09/06 10/06
25/06 até 22/06 23/06 24/06

    
Prova On line -   pode ser aplicada: Período da manhã das 09.30 às 13:00 h e Período da
tarde:  das  14.30  às  18:00  h,  os  alunos  serão  distribuídos  aleatoriamente  para  esses
períodos.      

 Utilizar dispositivos Desktop ou Notebook, ambos com microfone e webcam.    
 Navegador Chrome ou Safari (Mac).    
 Câmera e áudio devem estar sempre ligados.     
 O seu computador não deve estar configurado para o modelo: Hibernar ou suspender.
 Enfatizamos que o exame será gravado em tempo real.     
 Será solicitado o desligamento do celular. O dispositivo móvel deve ser colocado em um 

local onde o supervisor consiga ter uma visualização total.     
 Folha para rascunho e dicionário físico para consulta.    

 

mailto:contato@versatilidiomas.com
https://www.versatilidiomas.com/proficiencia/


Motivos de desclassificação do candidato: Uso de outras abas do navegador além daquela 
aberta para o exame e leitura do texto e/ou uso de dois ou mais logins ao mesmo tempo (o 
login será permitido em apenas um equipamento eletrônico). Uso do dispositivo móvel.    

 
Prova Presencial, aplicada no período da tarde das 14:30 às 18:00 h     
Locais: Avenida Paulista,1636 conj. 706 – Bela Vista, São Paulo - SP 01310-200 ou na Rua 
Desembargador Eliseu Guilherme, 292 SP   
 

 Telefones para contato: (11) 97542-4602 - Elaine (11) 99624-9674 – Giuliana.      
 Chegar com 30 minutos de antecedência.     
 Trazer seu documento original e cópia idêntica à que foi anexada no formulário.     
 Lápis, caneta, folha para rascunho e dicionário físico para consulta.     
 Não pode comer, traga sua água e não esqueça da sua máscara.     
 Terminantemente proibido uso de qualquer equipamento eletrônico.      


