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Vivemos em um mundo cada vez mais globalizado, em que a distância entre diferentes países parece 
menor a cada dia, e a língua inglesa é a grande responsável pela comunicação entre eles. 

Desse modo, muitas empresas e instituições de ensino exigem o domínio da língua como um requisito 
para disponibilizarem suas vagas para estrangeiros. Isso faz com que cada vez mais pessoas se 
interessem por aprender o idioma. Porém, cada situação exige diferentes tipos de inglês: o inglês para 
negócios é diferente do inglês acadêmico, por exemplo. 

Para facilitar a avaliação do nível de inglês em cada uma dessas áreas, são aplicados exames de 
proficiência, como o TOEIC e o TOEFL. Sabendo da importância deles, selecionamos neste E-book 
algumas dicas para que você se prepare da melhor maneira possível para realizá-los, atingindo uma 
nota de sucesso!

Boa leitura!

INTRODUÇÃO
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O TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) 
é um teste de proficiência da língua inglesa que 
avalia a capacidade dos estudantes estrangeiros 
de se comunicarem em inglês em um ambiente 
acadêmico. Geralmente, é aplicado em sua 
versão iBT (pela internet) e, portanto, daremos 
prioridade a ela neste material.

O TOEFL é dividido em quatro competências: 
Reading (compreensão de texto), Listening 
(compreensão oral), Speaking (conversação) e 
Writing (redação), que são realizadas em 4 horas 
de prova no total. Cada uma delas vale 30 pontos, 
totalizando 120 pontos na prova inteira. A nota 
ideal depende da universidade no exterior em que 
você quer ingressar e costuma variar em torno de 
70 e 90 pontos, sendo que a maioria não aceita 
notas parciais (por categoria) inferiores a 20 em 
cada uma das competências avaliadas.

Pode parecer difícil em um primeiro momento, 
mas é uma questão, principalmente, de prática. 
Pensando nisso, separamos algumas dicas para 
você se dar bem no dia do exame e garantir 
nota suficiente para estudar nas melhores 
universidades do exterior!

O QUE É O TOEFL?
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DICAS PARA O TOEFL
1. Faça uma imersão no inglês da vida real
O inglês usado no exame é o do dia-a-dia. Então, tem material de sobra por 
aí para você treinar: leia sites de notícias, como NY Times e CNN, 
e encare seriados, filmes e documentários como verdadeiras 
aulas, prestando muita atenção ao vocabulário usado.

2. Use o contexto 

Pratique deduzir o significado de palavras 
desconhecidas pelo contexto em vez de buscar 
o significado delas de imediato. Seu tempo de 
prova será precioso, e você se sairá bem melhor 
se aplicar essa prática no grande dia.

3. Treine  sua conversação em inglês
Durante a prova, você terá que falar sobre um tema por cerca de 
20 minutos. Então, sempre que possível, pratique sua conversação para ficar confiante. Os alunos da 
EF English Live, por exemplo, têm aulas de conversação em grupo todos os dias. 

4. Elabore redações
Você terá que elaborar duas redações. Seus textos devem ser semelhante aos das notícias que terá 
lido, mas isso não dispensa a prática: redija redações e tente corrigi-las depois, pesquisando ou 
pedindo ajuda a alunos e professores de inglês.

5. Pratique o formato do exame
Todas essas dicas perdem o valor se você não conhecer o formato do exame. São quatro horas 
de prova no total. Então, prepare-se física e mentalmente para ficar sentado por bastante tempo e 
trabalhando sem parar. Simulados são a melhor forma de se preparar nesse sentido. 
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O QUE É O TOEIC?
O TOEIC (Test of English for International 
Communication) também é um teste de 
proficiência, mas seu grande objetivo é avaliar a 
capacidade de estrangeiros de se comunicarem 
em inglês em um ambiente corporativo. 

Vale lembrar que ele não é exigido somente por 
empresas estrangeiras com sede no exterior. 
Empresas aqui no Brasil também podem exigi-lo 
para saber se o candidato tem um nível de inglês 
compatível com a vaga.

Diferente do TOEFL, no TOEIC, as quatro 
competências não fazem parte da mesma prova. 
O Reading e o Listening integram um teste, que é 
feito em sua versão Paper-Based Test, ou seja, 
no papel. Ele totaliza 990 pontos e é realizado em 
duas horas e meia. Já o Speaking e o Writing 
integram outro teste, feito na versão iBT, que 
totaliza 400 pontos e é realizado em uma hora e 
vinte minutos.

Assim como para todo exame, também é 
interessante se preparar bem antes de realizar 
o TOEIC. Por isso, separamos dicas capazes de 
ajudar você a se sair bem nesse sentido e garantir 
o emprego dos seus sonhos.
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DICAS PARA O TOEIC
1. Leia textos em voz alta
Esse é um dos exercícios da seção de Speaking. Então, faça esta prática: leia textos em voz alta, 
atentando-se à pronúncia e entonação das palavras. Quando tiver dúvidas de vocabulário, procure 
em dicionários online para ver o significado e a pronúncia correta.

2. Amplie seu vocabulário
O exame não cobra um vocabulário específico da sua área de atuação, mas é bom conhecer termos 
comuns do ambiente corporativo. Então, acompanhe sites como o Business Week, assista a noticiários 
e documentários e leia dicas sobre o Business English.

3. Familiarize-se com a estrutura do teste
Na seção de Listening, por exemplo, você terá apenas 45 minutos para responder 100 questões! Não 
perca a calma: procure sempre realizar simulados. Se já for um aluno English Live, você tem acesso 
a um simulado corrigido e comentado por nossos professores.

4. Escute podcasts de business
Para treinar sua compreensão oral, os podcasts de business, 
como Marketplace, Managing the Gray e DH Unplugged 
podem ser uma ótima opção: com um vocabulário próprio do 
ambiente corporativo, ajudam a se acostumar com a pronúncia, 
estrutura e expressões formais.

5. Pratique sua escrita
As 8 questões da seção de Writing direcionam a um tema específico, 
e você terá que elaborar suas ideias com rapidez. E tudo que envolve 
rapidez pode ser conquistado com a prática: pratique escrever redações em 
inglês, destacando sempre os pontos em que precisa melhorar.

https://englishlive.ef.com/pt-br/
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NÃO PARE POR AQUI!
Venha para a EF English Live

Demos 10 dicas para você ficar mais confiante com seu inglês e se sair bem nos exames do 
TOEFL e do TOEIC. Agora, vamos dizer como nossa escola vai ajudar você na hora de colocar 
todas essas dicas em prática. 

A EF English Live é a maior escola de inglês online do mundo e está disponível para seus alunos 
24 horas por dia, 7 dias por semana. Nela, há diversos exercícios similares aos dos testes, 
simulados corrigidos e comentados por nossos professores, aulas de conversação em grupo e 
particulares, mais de 100 práticas de redação e exercícios de inglês para negócios intercalados 
aos de inglês geral. Tudo isso a um clique de distância!

Você vai poder se preparar para os exames no melhor horário para você, sempre que quiser, 
num ambiente seguro, descontraído e preparado para estimular você a falar inglês e adquirir a 
confiança de que precisa! 

Quer saber mais sobre as vantagens de estudar com a EF English Live? Fale já com um de nossos 
atendentes: ligue para 0800-605-4646 (de segunda a sexta, das 9h às 21h; e aos sábados, das 
10h às 16h).

Saiba mais sobre nossa escola, 
fale com nossa equipe.

LIGUE PARA: 
0800 605 4646
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