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1 TOEFL ITP 

1.1 Composição da Prova 

Os testes TOEFL ITP, avaliarão o nível de proficiência em três habilidades diferentes - 
compreensão de leitura, compreensão auditiva e estrutura e expressão escrita.  

i. Compreensão auditiva mede a capacidade de entender o inglês falado, como é usado 
em faculdades e universidades. 

ii. Estrutura e expressão escrita mede o reconhecimento de pontos estruturais e 
gramaticais selecionados em inglês escrito padrão. 

iii. Compreensão de leitura mede a capacidade de ler e compreender material de leitura 
acadêmica em inglês. 

Nível 1 (intermediário a avançado): Aproximadamente 2 horas 
Seção Número de perguntas Admin. Tempo Escala de Pontuação 

Compreensão auditiva 50 35 minutos 31–68 
Estrutura e Expressão 
Escrita 

40 25 minutos 31–68 

Compreensão de leitura 50 55 minutos 31–67 
TOTAL 140 115 minutos 310–677 

 

1.2 Valor da Prova 

Aproxiamdamente R$ 500,00 na Rockfeller em São José ou no site 
https://www.mastertest.com.br/produto/teste-toefl-itp/ por R$ 381,50. A UFSC disponibiliza o 
TOEFL ITP gratuitamente, pelo programa inglês sem fronteiras. Assim como aulas online e 
presenciais. 

1.3 Centros de Aplicação em Florianópolis e São José 

Florianópolis (verificar no site https://www.mastertest.com.br/produto/teste-toefl-itp/) 

São José 

Rockfeller Language Center - Sao Jose 

Rua Koesa, 114 Kobrasol, São José - Santa Catarina, CEP: 88102-310 

1.4 Aceitabilidade 

Universidades em geral pedem no mínimo 550 pontos e as mais tops pedem no mínimo 630 
pontos. A CAPES tem como requisito no Edital de 2018 o mínimo de 550 pontos. Para 
requisitos de bolsa de doutorado sanduíche CAPES/PDSE este teste é suficiente, entretanto, o 
TOEFL IBT é melhor visto e aceito em universidades fora do Brasil por possuir a parte da 
avaliação speaking e writing. 

Referência: https://www.ets.org/toefl 

 



 

2 TOEFL IBT 

O teste TOEFL iBT®, oferecido via Internet, é uma parte importante de seu caminho para 
estudar em um país onde se fala inglês. Além do teste, o Programa ETS TOEFL®oferece 
ferramentas e guias para ajudá-lo a se preparar para o teste e aprimorar suas habilidades na 
língua inglesa. 

2.1 Composição da Prova 

O teste TOEFL iBT avalia sua capacidade de usar e compreender o inglês no nível 
universitário. Ele avalia também sua capacidade de combinar as habilidades de Listening, 
Reading, Speaking e Writing para realizar tarefas acadêmicas. 

 Seção Nota Duração Perguntas Tarefas  

Reading 0-30 
60 a 80 
minutos 

36 a 56 
perguntas 

Ler 3 ou 4 trechos de textos acadêmicos e 
responder as perguntas. 

Listening 0-30 
60 a 90 
minutos 

34 a 51 
perguntas 

Ouvir palestras, discussões em sala de aula 
e conversas e responder as perguntas. 

Intervalo 10 minutos 
   

Speaking  0-30 20 minutos 6 tarefas 
Expressar uma opinião sobre um tópico 
familiar, falar com base em tarefas de 
Reading e Listening. 

Writing 0-30 50 minutos 2 tarefas 

Escrever respostas em forma de redação 
com base em tarefas de Reading e 
Listening, sustentar uma opinião por 
escrito. 

 
Durante o teste, você deverá realizar tarefas que combinam suas habilidades de comunicação 
em inglês, tais como: 

i. Ler, ouvir e, então, falar a resposta a uma pergunta 
ii. Ler e falar a resposta a uma pergunta 

iii. Ler, ouvir e, então, escrever a resposta a uma pergunta 

2.2 Valor da Prova 

215 dólares (inscrição https://www.ets.org/toefl por meio do My TOEFL iBT Account) 

2.3 Centros de Aplicação em Florianópolis e São José 

Florianópolis 
Univali - Rodovia SC 401, nº 5.025, 2º andar, CNPJ 84.307.974/0001-02, Florianópolis, CEP: 
88032-005 
São José  
Rockfeller Language Center - Rua Koesa, 114 Kobrasol, São José , Santa Catarina, CEP: 
88102-310 

2.4 Aceitabilidade 

Universidades no geral pedem no mínimo 79 pontos e as mais Tops pedem no mínimo 103. A 
CAPES tem como requisito, no Edital de 2018, o mínimo de 79 pontos. 

 

Referência: https://www.ets.org/toefl 


