
PARTE TAREFA DETALHES DO TESTE 

A Ler em Voz 

Alta 

Leia a passagem em voz alta, suavemente e naturalmente, com clareza de voz. Depois de 

30 segundos, você será interrompido. Essa não é uma prova de leitura rápida. Talvez você 

não consiga terminar de ler a passagem inteira, mas tudo bem. Quando seu tempo 

terminar, você vai passar automaticamente para o próximo item. 

B Repetir Repita cada sentença que você ouvir. 

Exemplo:       Você ouvir: "Leave town on the next train." 

                      Você diz: "Leave town on the next train." 

C Construção 

de Sentenças 

Reorganize os grupos de palavras e forme uma sentença. 

Exemplo:       Você ouvir: "was reading" ... "my mother" ... "her favorite magazine" 

                      Você diz: "My mother was reading her favorite magazine." 

D Conversação Você escuta a conversa entre duas pessoas, e em seguida uma pergunta. Dê uma 

resposta curta e simples para a pergunta.  

Exemplo:      Você ouve:  

                     Pessoa 1: "Lucy, can you come to the office early tomorrow?" 

                     Pessoa 2: "Sure, what time?" 

                     Pessoa 1: "7:30 would be great." 

                     Pergunta: "What will Lucy have to do tomorrow morning?" 

                     Você diz: "Go to the office early." ou "She will go to the office at 7:30." 

E Escrever Esta seção permite que você se acostume com o teclado e teste sua agilidade de digitar. 

Você terá 60 segundos para digitar o quanto você conseguir. Digite rápido e corretamente. 

Continue digitando até que o tempo termine. Seu desempenho será salvo 

automaticamente. 

F Completar as 

Sentenças 

Digite a palavra que tenha mais sentido dentro da sentença. Digite somente uma palavra. 

Você terá 25 segundos para cada sentença. Clique "Next" quando você acabar. 

G Ditado 

 

Digite cada sentença exatamente como você a ouvir. Você terá 25 segundos para cada 

sentença. Preste atenção na ortografia e pontuação. Clique "Next" quando você acabar. 

Depois de 25 segundos, seu trabalho será salvo automaticamente. 

H Reconstrução 

de Passagem 

Você terá 30 segundos para ler um parágrafo. Depois de 30 segundos, o parágrafo vai 

desaparecer da tela. Então você terá 90 segundos para reconstruir o parágrafo. Mostre que 

você entendeu a passagem reescrevendo-a com suas próprias palavras. Sua resposta será 

avaliada pela clareza e acuracidade do conteúdo, e não pela memorização de cada 

palavra. Após 90 segundos seu trabalho será salvo automaticamente. 

I Sumário e 

Opinião 

Leia a passagem. Então, na primeira caixa, escreva um breve sumário da opinião do autor 

de 25 a 50 palavras. Na segunda caixa, escreva sua opinião sobre o assunto. Você 

concorda ou discorda do autor? Por quê? Tente usar suas próprias ideias. Você deve 

escrever ao menos 50 palavras. Você terá 18 minutos para ler a passagem e escrever 

ambos o sumário e sua opinião. Escreva ambos o sumário e opinião antes de clicar "Next". 

Escreva sentenças completas. Depois de 18 minutos, seu trabalho será salvo 

automaticamente. 

Número de identificação de teste (TIN) 
O Versant English Placement Test tem 9 partes e pode ser feito 

em um computador em cerca de 50 minutos. Para iniciar o teste, 

insira seu Número de identificação de teste no campo que aparece 

na tela do seu computador. Depois, faça a verificação de volume 

de áudio e microfone. Quando o teste começar, responda às 

perguntas do teste. 
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