
Instruções para a prova de Inglês – Gira Mundo Canadá 

 

Tempo de Prova: 1h30 (uma hora e meia) 

Quantidade de questões: 75 (setenta e cinco) 

                                       25 de Listening 

                                       50 de Reading  

Obrigatório: Apresentação de Identidade, Uso de caneta azul 

ou preta. 

Proibido: Levar o caderno de provas e o gabarito para fora 

do local de prova 

 

Mais detalhes de instruções (as mesmas estarão na capa do caderno de 

questões) 

 
 1- É proibido fazer essa prova sem a apresentação de um documento de identidade com foto 

(carteira de identidade).  

2- Esta prova terá o tempo total de 1h30 (uma hora e trinta minutos) para o total de 75 

questões.  

3- Você deverá usar caneta azul ou preta. Qualquer outra cor de caneta ou provas feitas a lápis 

serão automaticamente anuladas.  

4- Ao final da prova, você deverá entregar este caderno de questões e o gabarito devidamente 

preenchido ao aplicador da prova. Deve também assinar a lista de presença (verifique se já 

assinou na entrada ou no final da prova)  

5- É estritamente proibido retirar do local de prova qualquer dos materiais citados acima 

(caderno de questões e gabarito), caso seja verificada a falta de qualquer um dos materiais, a 

prova será anulada.  

6- Observe se o seu nome e suas informações estão preenchidas com letra legível e 

corretamente tanto no gabarito quanto no caderno de questões.  

7- É estritamente proibido o uso de celular, fone de ouvido, boné, chapéu, óculos escuros, 

livros, manuais, calculadoras, anotações, tablets, ipods e demais aparelhos de mp3, pendrives, 

gravadores, relógios, alarmes, armas e fones de ouvido. Na constatação de qualquer dos itens 

acima, o candidato será retirado do local de prova e terá sua prova anulada.  

8- Em todas as questões você terá 4 opções de respostas, (a), (b), (c) e (d), apenas uma estará 

correta. Todas as questões devem ser respondidas diretamente no gabarito.  

9- Você deverá responder diretamente no gabarito, não rasurando o caderno de questões, com 

exceção da capa com a sua identificação.  

10- Dentro deste livro você encontra 25 questões de LISTENING. O áudio será reproduzido 

apenas uma vez.  

11- Para a parte de READING, neste livro, você encontra o total de 50 questões.  



12- O aplicador avisará aos 15, 10 e 5 minutos finais para que todos os candidatos que ainda 

não tenham terminado fiquem cientes do fim da prova. Mesmo que o aluno não tenha 

completado o gabarito, ao final do tempo, ele deverá parar de escrever e entregar tudo o que 

foi feito até aquele momento. 


