Principais informações sobre
o exame

A chave para o inglês essencial
Key English Test (KET)

A chave para o inglês essencial
Ao obter sucesso no Cambridge English: Key
você demonstra que conquistou os conceitos
básicos de inglês.

Prove que tem capacidade para
se comunicar
O exame comprova que você:
•

Entende e usa frases e expressões básicas

•

Sabe se apresentar e responder questões básicas
sobre seus dados pessoais

•

Interage com pessoas que falam inglês de forma
devagar e clara

•

Faz anotações simples e curtas

Obtenha um certificado que é
reconhecido mundialmente
O exame é reconhecido por milhares de instituições
empresariais e educacionais de ponta em todo o
mundo.

Qual é o nível do exame?
O exame tem como enfoque o Nível A2 do Quadro
Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR).
Este nível comprova que você é capaz de usar inglês
básico no dia a dia

Quais são as habilidades e os
conteúdos avaliados no exame?
O exame foi desenvolvido com o objetivo de ser justo
para com todas as nacionalidades e raízes linguísticas
e tem por trás um programa específico de pesquisa.
Abrange as quatro habilidades linguísticas (leitura,
escrita, compreensão auditiva e expressão oral), além
de conhecimentos de gramática e vocabulário.

Leitura e escrita:
1 hora e 10 minutos

Demonstra que você
entende informações
escritas básicas e é capaz de
escrever mensagens curtas
relacionadas a seus dados
pessoais.

Compreensão
auditiva:
30 minutos

Demonstra que você entende
informações importantes em
conversas do dia a dia.

Expressão oral:
8-10 minutos

Demonstra que você é
capaz de participar de uma
conversa. O exame é feito
frente a frente com um ou
dois outros candidatos.

A leitura e escrita representam 50% da nota total, e
cada uma das demais habilidades vale 25%.
Faça o download de simulados em
www.cambridgeenglish.org/br/prepare-andpractise/

www.cambridgeenglish.org/br/examsand-qualifications/key/

Eu comecei com o Cambridge English: Key,
passei sucessivamente por todos os exames,
e terminei com o Cambridge English:
Proficiency.
Quando se aprende uma língua, é muito
importante que o aprendizado seja
estruturado. Os exames oferecem uma
abordagem passo a passo.
Patrick Fryzlewicz
Certificado Cambridge English: Key e médico
residente

Demonstre que você é capaz de se
comunicar em inglês
• Mostre que é capaz de se comunicar em
situações simples do dia a dia
• Adquira uma qualificação valiosa que é
reconhecida mundialmente
• Melhore suas perspectivas de trabalho,
estudo e turismo

Mais de

15.000

organizações em todo o mundo confiam

nos exames Cambridge English

Inscreva-se agora
O exame poder ser feito em papel ou em um computador.

Passo 1 – Teste seu nível
Veja se Cambridge English: Key é o exame adequado para
você – faça nosso teste gratuito online em
www.cambridgeenglish.org/br/test-your-english/

Passo 2 – Entre em contato com o centro autorizado
mais próximo
O centro autorizado poderá lhe fornecer detalhes sobre
datas, valores, como se preparar e se inscrever para o
exame. Encontre o centro mais próximo a você em
www.cambridgeenglish.org/br/find-a-centre/

Passo 3 – Comece a se preparar
Encontre uma ampla variedade de materiais de apoio,
inclusive materiais preparatórios oficiais Cambridge
English, em
www.cambridgeenglish.org/br/prepare-and-practise/
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Contate-nos
Cambridge English Language Assessment Brazil
Tel: +55 (11) 3624-9817
info@CambridgeEnglish.org.br
www.cambridgeenglish.org/br/exams-andqualifications/key/
www.cambridgeenglish.org.br
facebook.com/CambridgeEnglishBrazil
twitter.com/CambridgeEng
youtube.com/CambridgeEnglishTV

Cambridge English Language Assessment é um departamento sem
fins lucrativos da Universidade de Cambridge. Desenvolvemos e
produzimos a mais valiosa gama de qualificações para alunos e
professores de inglês em todo o mundo. Mais de 5 milhões de exames
Cambridge English são realizados a cada ano em mais de 130 países.
Em todo o mundo mais de 15.000 universidades, empregadores, órgãos
governamentais e outras organizações confiam em nossos exames e
qualificações como prova de habilidade em inglês.
Os exames Cambridge English têm por trás o trabalho da maior equipe
dedicada de pesquisadores especialistas em testes da língua inglesa.
Conteúdo válido na data da impressão realizada em março/2015.

