
 

EDITAL Nº 001/2018  COORDENAÇÃO DE LETRAS LICENCIATURA 

 DE ABERTURA DA PROVA DE PROFICIÊNCIA  

1. ABERTURA 

A Faculdade Integrada Brasil Amazônia – FIBRA, com sede na Av. Gentil Bittencourt, 

1141 – Nazaré – Belém/Pará – CEP: 66040-000, entre Av. Generalíssimo Deodoro e 

Trav. 14 de Março, no uso de suas atribuições legais, torna público que as inscrições 

para a PROVA DE PROFICIÊNCIA referente ao primeiro semestre de 2018 estarão 

abertas nas modalidades: 

• Proficiência em Língua Estrangeira – Inglês. 

 

2. PERÍODO, HORÁRIO E LOCAIS DE INSCRIÇÃO 

As inscrições devem ser efetuadas no período de 21 a 23 de fevereiro de 2018, no 

Protocolo da FIBRA, das 10 às 19h. 

 

3. PROVA: PERÍODO, LOCAL E HORÁRIO 

A prova de proficiência é escrita e será realizada no dia 26 de fevereiro de 2017 das 

18h às 19h em local a ser definido; 

O resultado da Prova Escrita será divulgado até o dia 1º de março no site da Fibra; 

O tempo de realização da prova escrita é de 01h30 (uma hora e meia). 

 

4. ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

No dia da prova, o aluno deve apresentar-se no local indicado meia hora antes do 

início da realização da prova munido de: 

 

a) protocolo de inscrição, 

c) lápis; 

d) borracha; 

e) caneta (tinta preta ou azul). 

 

Dado o início da prova, o candidato deverá ocupar o local que lhe for destinado e 

receberá a prova, que não pode ser substituída. Questões rasuradas serão 

anuladas. A realização da prova é de inteira responsabilidade do candidato. O aluno 

que chegar atrasado não poderá realizar a prova. 

 



 

 Será permitido o uso de dicionário. 

 Só poderão fazer a prova os alunos do segundo semestre do curso de 

Administração; do terceiro e do quinto semestre do curso de Letras. 

 

5. DA DIVULGAÇÃO. 

O edital será divulgado nos murais e site da FIBRA 

 

6. CONTEÚDO DAS PROVAS DE PROFICIÊNCIA 

 

Curso de Administração – Inglês Instrumental 

Reciclagem e desenvolvimento de habilidades: prática oral e fixação de estruturas 

básicas. Prática escrita. Frases simples e coordenadas. Elementos de gramática. 

Estratégia do processo de leitura. Estruturas básicas da língua inglesa nas 

habilidades: de ouvir, de falar, de ler e de escrever. 

 

Curso de Letras – Estudos Básicos em Língua Inglesa 

Text – Reading and interpretation of different types of texts on international issues. 

Grammar - Lexical verbs: tense and voice. Auxiliary verbs: primary and modal. 

Nouns: number, gender, case. Adjectives: attributive, predicative, comparison. 

Adverbs: classification, position, comparison. Articles. Pronouns. Prepositions. 

Interjections. Idioms: two/three part verbs and its implications to language. 

 

Curso de Letras – Estudos Avançados em Língua Inglesa 

Text – Reading and interpretation of different types of texts on international issues. 

Reading strategies, vocabulary and collocations on the text and context to assess 

and test the candidate’s ability of making inferences and analysis. Grammar topics 

related to text comprehension. Morphology and syntax of text elements of structure. 

Grammar - Lexical verbs: tense and voice. Auxiliary verbs: primary and modal. 

Conjunctions: coordination and subordination. Nouns: number, gender, case. 

Adjectives: attributive, predicative, comparison. Adverbs: classification, position, 

comparison. Articles. Pronouns. Prepositions. Interjections. Idioms: two/three part 

verbs and its implications to language. 

 

 



 

7. CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO 

Para ser aprovado, o aluno deverá tirar, pelo menos, nota 7,0 (sete) na prova, que 

será constituída de duas partes, objetiva (50%) e interpretativa/dissertativa (50%). 

 

8. DISPENSA DE DISCIPLINA 

O aluno, que for aprovado, será dispensado de cursar a disciplina de língua inglesa 

constante da matriz de seu curso, conforme o quadro abaixo: 

 

Semestre  Curso Crédito 

2º  Administração Inglês Instrumental 

3º Letras Estudos Básicos em Língua Inglesa 

5º  Letras Estudos Avançados em Língua 

Inglesa 

 

9. Valor da Inscrição 

A inscrição para a prova de proficiência custa R$ 30,00 (trinta reais). 

 

10. PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

A publicação dos resultados das provas de proficiência está prevista para o dia 

primeiro de março de 2018 no site da Fibra. 

 

Vicente de Paulo Tavares Noronha 

Diretor Geral 


