
 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE O PROCESSO SELETIVO 65/2022 IFES – PARA O CURSO DE 
LETRAS/INGLÊS - SEGUNDA LICENCIATURA (MODALIDADE A DISTÂNCIA) 

 
Devido a recorrentes questionamentos, a Comissão Organizadora do edital 65/2022, do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) - Campus Vitória, no uso de suas atribuições 
legais e de acordo com as disposições da legislação pertinente, faz a seguir esclarecimentos sobre a 

“prova escrita” e o “exame oral” que compoem o item 6 do Edital, que trata dos “critérios de aferição 
de nota para seleção dos candidatos inscritos” :  

 
1. Sobre a PROVA 
A prova atenderá a exigência de nível intermediário (B1) demandado pelo projeto pedagógico do curso de 
Letras Inglês – Segunda Licenciatura, cujo parametro é o Marco Comum Europeu de Referência para 
Línguas – CEFR. Nesse nível, o marco exige que uma pessoa seja capaz de compreender os principais 
pontos de um assunto e as questões familiares encontradas regularmente no trabalho, escola, lazer etc. 
Também seja capaz de produzir textos simples sobre tópicos que lhe sejam familiares ou de interesse 
pessoal. Espera-se ainda que seja capaz de descrever experiências e eventos, sonhos, esperanças e 
ambições, expondo brevemente as razões e explicações para suas opiniões e planos.  
 
 A Prova Escrita terá 20 questões objetivas, com quatro opções e uma alternativa da resposta 
correta, e uma questão discursiva. As questões tratarão de interpretação de textos, uso da língua e 
conhecimentos gerais. 
  

A prova escrita  será realizada no dia 17/07/2022, às 14h, no Ifes – Campus Vitória – 
localizado na Avenida Vitória, 1729 – Jucutuquara - Vitória - ES 

 
 O exame  oral será uma breve entrevista para se observar a competência do candidato no uso da língua 
inglesa.  
 

O exame oral será de forma síncrona, por webconferência, no horário e link a serem 
divulgados no dia 23 de julho de 2022. 

 
2. sobre os CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

Conteúdo gramatical em língua inglesa: verbos regulares e irregulares; verbos modais; tempos verbais; 
sentenças condicionais (if-clauses); substantivos – singular e plural, contáveis e incontáveis; caso genitivo; 
pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos; adjetivos; números cardinais e 
ordinais; formas comparativas e superlativas; advérbios; preposições (de lugar, de tempo, de direção, etc);  
e conectivos. 

Conteúdo lexical em língua inglesa:  vocabulário cotidiano de narrativas de falantes em uso corrente do 
inglês atual, isto é, espera-se que o candidato seja capaz de expressar e compreender o conteúdo lexical 
de tópicos como: vestuário, vida cotidiana, educação, entretenimento e mídias, meio ambiente, comidas e 
bebidas, tempo livre, saúde, atividades físicas, passatempo e lazer, casa e vida doméstica, língua, pessoas, 
sentimentos, opiniões e experiências pessoais, identificação pessoal, lugares e edificações, relações 
interpessoais, serviços, compras, interação social, esportes, natureza e mundo, transporte, viagens, clima e 
tempo, trabalho, profissões e ocupações. 
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Webgrafia recomendada:  
endereço eletrônico do British Council Brasil: https://www.britishcouncil.org.br 
endereço eletrônico do British Council para estudar inglês: https://learnenglish.britishcouncil.org 
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