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Leia o regulamento do ‘I Processo de Seleção - Aprendizagem em 

Língua Inglesa’ da Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios 

1. APRESENTAÇÃO 

1.1 O I Processo de Seleção – Aprendizagem em Língua Inglesa é um projeto destinado a 

todos os ex alunos (concluintes com certificação) e alunos (matriculados), que visa 

reconhecer o esforço e a aprendizagem para ampliar conhecimentos acerca do domínio de 

outo idioma, bem como possibilitar intercâmbio cultural em Malta. A 1ª edição do Processo 

de Seleção – Aprendizagem em Língua Inglesa será realizado em duas etapas.  

1.2 A I Etapa de caráter eliminatória constará de prova escrita contendo interpretação de 

texto e parte gramatical, com exigência de aprovação igual ou superior a 70%. Não haverá 

redação. 

1.3 A II Etapa de caráter classificatória constará de prova oral. 

1.4 A organização, coordenação e divulgação do I Processo de Seleção – Aprendizagem em 

Língua Inglesa estarão a cargo da Direção da Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios e 

do Instrutor de Inglês Guilherme da Mata José. 

1.5 O I Processo de Seleção – Aprendizagem em Língua Inglesa será realizado no período 

de 05/12/2018 a 18/12/2018, prazo que inclui as seguintes fases: 

1. Lançamento e divulgação 05/12/2018; 

2. Inscrições: 05/12 a 07/12/2018; 

3. Prova Escrita: 09/12/2018; 

4. Divulgação dos classificados para a II Etapa (Prova Oral): 11/12/2018; 

5. Aplicação da Prova Oral: 16 /12/2018; 

6. Divulgação do Resultado Final: 18/12/2018. 

1.6 A Divulgação final dos resultados acontecerá até o dia 18/12/2018, com a 

classificação dos 05 (cinco) ex-alunos ou alunos, que melhor desempenho apresentarem 

na aprendizagem do idioma, conforme avaliações dispostas nos itens 1.2 e 1.3. 

 

 

2. DOS PARTICIPANTES 
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Poderão participar do ‘I Processo de Seleção – Aprendizagem em Língua Inglesa’ todos os 

ex-alunos (com certificação emitido pela Escola) ou alunos inscritos nos cursos de Inglês da 

Escola do Legislativo. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições para o I Processo de Seleção – Aprendizagem em Língua Inglesa serão 

efetivadas na Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, em ficha própria da escola, no 

período de 05 a 07/12/2018. 

No momento da inscrição é necessário a apresentação do documento comprobatório que é 

aluno ou ex aluno da Escola do Legislativo. 

4. DA PROVA ESCRITA 

4.1 A prova escrita terá todo o seu conteúdo na língua inglesa, duração de 03(três) horas e 

40 questões de múltipla escolha. Para cada questão, haverá quatros alternativas, com 

somente uma correta. 

A prova terá início as 08:30h da manhã ( horário local) e término as 11:30 h, Rua Sólon 

Rodrigues Pessoa, número 1313, Bairro Silvio Botelho. 

4.2 Os participantes deverão marcar somente 01 (uma) alternativa, com caneta esferográfica 

preta ou azul. 

4.3 As respostas com mais de uma alternativa assinalada ou com rasuras, serão anuladas e 

portanto, não consideradas. 

4.4  De caráter eliminatório, somente aqueles que obtiverem a quantidade de acertos iguais 

ou superiores a 28 ou ainda, 70% (Setenta por cento) da prova escrita, realizarão a prova 

oral. 

5. DA PROVA ORAL 

5.1 Aqueles classificados conforme disposto no item 4.4, realizarão a prova oral. 

 

5.2 A prova oral será aplicada por 02 (dois) profissionais de língua inglesa e realizar-se-á 

conforme data e horário estipulado pela Escola do Legislativo. 

A prova terá início as 08:30h da manhã ( horário local) e término as 11:30 h, Rua Sólon 

Rodrigues Pessoa, número 1313, Bairro Silvio Botelho. 
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5.3 A prova oral terá duração máxima de 30 minutos por participante. 

 

A prova oral será uma conversação/ diálogo  

 

6. DO CONTEÚDO DAS PROVAS 

6.1 Prova escrita: 

 

Personal pronouns; Subject, Verb, Complement; That and This; 

Definite article; Prepositions of place: on, in and at; Word order in questions, Days of the 

week; Plural of nouns; These and Those; The subject pronouns it and they; There is and 

There are; Verbs sell and to buy; How many and How much; Contractions; Interrogative 

pronouns: why, who,what, which, when, how, whom, whose; Affirmative, Interrogative and 

Negative form of tenses; Simple present, Present continuous, Future, Simple past, Past 

continuous, Past perfect, Present perfect, Present perfect continuous; Genitive case; Ordinal 

numbers; Reflexive and emphasizing pronouns; Indefinite pronouns; Comparatives: 

equality, inferiority, superiority and superlative; Tag questions; Modal verbs; Time clauses. 

 

6.2 A prova oral será composta de questões elaboradas com o mesmo conteúdo da prova 

escrita, disposto no item 6.1. 

 

6.3 Na prova oral, os participantes serão questionados na língua inglesa e deverão 

desenvolver as respostas no mesmo idioma questionado. 

7. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

7.1 Para cada alternativa correta da prova escrita, considerar-se-á 2,5 (dois e meio) pontos. 

7.2 Para a prova escrita será exigido conhecimento de ‘Reading, Grammar and Vocabulary’, 

de acordo com o conteúdo previamente estudado e disposto no item 6.1. 

7.3 Para a prova oral será exigido conhecimento nas habilidades de ‘Listening and 

Speaking’, de acordo com o conteúdo previamente estudado e disposto no item 6.1. 

7.4 A pontuação máxima a ser alcançada será de 100 (cem) pontos na prova escrita e 100 

pontos na prova oral. 

7.5 A classificação final dos participantes será definida pela somatória das notas da prova 

escrita e oral. 

8. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
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Como critério de desempate será considerada a maior nota na prova escrita. Persistindo o 

empate, aplicar-se-á o critério de maior idade. 

SUGESTÃO DE DESEMPATE: 1º MAIOR NOTA NA PROVA ESCRITA 

2º MAIOR NOTA NA PROVA ORAL 

3º MAIOR IDADE 

9. DA PREMIAÇÃO 

Os cinco primeiros classificados, acompanhados do Instrutor Guilherme da Mata José, farão 

jus e terão o direito a uma viagem para Malta, incluindo, emissão de passaporte, passagens 

aéreas de ida e volta ao destino e hospedagem durante o período de 07 (sete) dias.  

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora, não cabendo recursos ou 

qualquer forma de revisão. 
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