
 

ANEXO I - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE O TESTE TOEFL ITP E SUA 
APLICAÇÃO 

 

1. DA CARACTERIZAÇÃO DO TESTE 
1.1. O teste TOEFL ITP visa avaliar a proficiência de falantes não nativos da língua 
inglesa. O resultado do exame é válido por 02 (dois) anos, contados da data de 
realização do teste. 

1.2. O teste TOEFL ITP é realizado em formato impresso e deve ser preenchido 
somente a lápis. 

1.3. Todas as perguntas são em formato de múltipla escolha, com 4 (quatro) 
alternativas de resposta por  questão. 

1.4. O teste avalia 03 (três) diferentes habilidades em língua inglesa: 

● Compreensão auditiva, com 35 (trinta e cinco) minutos de duração: 
mensura a habilidade do candidato em entender o inglês falado em 
situações acadêmicas universitárias. Não é permitido se ausentar da sala, 
em nenhuma hipótese, durante esta parte do teste; 

● Estrutura e expressão escrita, com 25 (vinte e cinco) minutos de duração: 
mensura o conhecimento do candidato quanto à estrutura e gramática 
do inglês escrito; 

● Leitura, com 55 (cinquenta e cinco) minutos de duração: mensura a 
habilidade de leitura e entendimento de textos escritos em contexto 
acadêmico. 

1.5. Não é permitido ao candidato, antes e durante a realização do teste, fazer 
quaisquer anotações, inclusive  no livro de questões. As respostas devem ser 
anotadas diretamente na folha de respostas, único documento válido para a 
correção das provas. 

 

2. DA APLICAÇÃO DOS TESTES 

2.1. A duração máxima do teste é de 04 (quatro) horas e abrangerá as 
orientações, a identificação do candidato, o preenchimento do formulário de 
cadastro e a realização de todas as etapas do teste TOEFL ITP. 

2.2. O candidato deve comparecer ao teste TOEFL ITP na data e local 
informados no ato da inscrição com  pelo menos 30 (trinta) minutos de 
antecedência, portando apenas lápis, borracha, comprovante de inscrição  
impresso e documento de identidade com foto. 

2.2.1. Os acessos aos locais de aplicação do teste TOEFL ITP serão 



 

fechados 05 (cinco) minutos antes do  início dos testes. 

2.2.2. Em nenhuma hipótese é permitida a entrada de candidatos nos 
locais de aplicação dos testes TOEFL ITP após o fechamento das portas. 

2.3. Não é permitida a entrada de acompanhantes de candidatos aos locais 
de aplicação do teste TOEFL ITP, salvo em caso de necessidades especiais 
previamente justificadas e autorizadas. 

2.4. Uma vez na sala de realização do teste TOEFL ITP, o candidato deve:  

a. desfazer-se de aparelhos celulares ou qualquer dispositivo eletrônico 
ou outros objetos proibidos;  

b. ouvir atentamente as instruções dos fiscais;  

c. aguardar o recebimento do caderno de questões;  

d. ler e ouvir com atenção as instruções;  

e. verificar, quando autorizado pelo fiscal, se há falhas de impressão em 
seu caderno de questões; em caso positivo, solicitar ao fiscal a troca 
do caderno. 

2.5. Não são fornecidas folhas adicionais de respostas em razão de falha do 
candidato ou por qualquer outro motivo. 

2.6. O candidato deve permanecer no local de aplicação do teste TOEFL ITP 
até a liberação por parte do fiscal aplicador. 

2.7. Expirado o prazo para realização do teste TOEFL ITP, os fiscais 
solicitarão aos candidatos a interrupção definitiva da execução do teste e a 
entrega da folha de respostas. O candidato que se recusar a atender à 
solicitação terá seu teste automaticamente anulado. 

2.8. O candidato deverá apresentar documento de identidade oficial com foto, 
para efeito de identificação. São aceitos os seguintes documentos: Cédulas de 
Identidade (RG) expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças 
Armadas, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal; Identidade expedida pelo 
Ministério das Relações Exteriores para estrangeiros; Identificação Fornecida 
por Ordens ou Conselhos de Classes que por lei tenham validade como 
documento de identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado 
de Dispensa de Corporação; Certificado de Reservista; Passaporte; e Carteira 
Nacional de Habilitação com foto. 

2.9. Não serão aceitos como documento de identidade os que não estejam 
listados no item 2.8, tais como: Protocolos, Certidão de Nascimento, Certidão de 
Casamento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação em modelo 
anterior à Lei nº 9.503/1997, Carteira de Estudante, Crachás e Identidade 
funcional de natureza privada, documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 
danificados, ou ainda, cópias de documentos, mesmo que autenticadas. 



 

2.10. O candidato somente pode iniciar o teste TOEFL ITP após autorização 
formal. 

2.11. Durante a aplicação do teste TOEFL ITP, sob pena de eliminação do 
processo, não é permitido: 

2.11.1. Realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se com 
outros candidatos; 

2.11.2. Portar caneta, lapiseira, régua, estilete, corretor líquido, livros, 
manuais, impressos de qualquer natureza, anotações e quaisquer dispositivos 
eletrônicos, tais como: máquina calculadora, agenda eletrônica ou similares, 
telefone celular, smartphone, tablet, iPod®, pendrive, leitor MP3 ou similares, 
gravador, relógio, fones de ouvido, alarme de qualquer espécie ou quaisquer 
receptores ou transmissores de dados e mensagens;  

2.11.3. Utilizar óculos escuros, bolsas e artigos de chapelaria, tais 
como: boné, chapéu, viseira, gorro e similares; 

2.11.4. Utilizar bottons, broches, pulseiras, brincos e similares; 

2.11.5. Fazer anotações, desenhos ou rabiscos na capa ou em 
qualquer lugar dentro do livro teste. O candidato somente pode escrever seu 
nome e seu número de inscrição no CPF na capa do teste TOEFL ITP, nos locais 
indicados; 

2.11.6. Portar armas de qualquer espécie; e 

2.11.7. Fumar no ambiente de aplicação do teste TOEFL ITP, de acordo 
com a legislação vigente. 

2.12. Somente é permitido o uso de aparelho auditivo àquele candidato que 
declarar necessidade auditiva por meio de comprovação médica. 

2.13. A IES não se responsabiliza pela guarda de material de utilização proibida 
que seja trazido pelos candidatos aos locais de aplicação do teste TOEFL ITP. 

2.14. O candidato que provocar qualquer tumulto, prejudicando o regular 
andamento da realização do teste TOEFL ITP, ou se recusar a atender a qualquer 
solicitação dos fiscais, será retirado da sala e terá, automaticamente, seu teste 
anulado. 

2.15. Não serão prestados esclarecimentos sobre as questões durante a 
realização do teste TOEFL ITP. 

2.16. Durante as seções de “Estrutura e Expressão Escrita” e “Leitura” os 
candidatos poderão ir ao banheiro, individualmente, desde que acompanhados 
pelo fiscal, sem adição ou reposição de tempo. 

 

 



 

3. PENALIDADES 

3.1. O candidato que se utilizar de meios fraudulentos ou ilícitos, apresentar 
informações ou documentação falsa ou não atender às normas estipuladas 
neste Edital, em qualquer etapa do processo, será permanentemente 
proibido de participar das aplicações do teste TOEFL ITP na Universidade 
Federal Fluminense, ficando, além disso, sujeito às penalidades previstas na 
legislação nos casos cabíveis. 
 

4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA PROVA DE PROFICIÊNCIA TOEFL 
ITP 

 

4.1. A MasterTest, empresa autorizada da ETS no Brasil, é responsável pela 
distribuição e correção dos testes TOEFL ITP. 

4.2. Os candidatos terão acesso de forma gratuita aos seus resultados. As 
informações para acesso, bem como o prazo para a disponibilização dos 
resultados dos testes TOEFL ITP serão informados aos candidatos. 

4.3. Os candidatos que desejarem obter o diploma TOEFL ITP deverão solicitá-
lo diretamente à MasterTest, que poderá solicitar o pagamento de taxa definida 
pela própria empresa. 

4.4. É de exclusiva responsabilidade do candidato: acompanhar a emissão do 
resultado e recolher o comprovante do escore obtido. 


