
 
 
 

 

 UPE Campus Petrolina  

TESTE DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS - TEPLE 
MODALIDADE REMOTA 

COMUNICADO:  
Caro (a) candidato (a), bem vindo ao TEPLE, 
 
 
           Por motivo excepcional, estamos realizando o TEPLE de forma remota. Na 
tabela abaixo, há o agendamento de cada teste, assim como o link de acesso ao 
teste que só estará disponível no dia e horário indicado, portanto, fique atendo!  
           Ao abrir, verifique se você está na área do seu processo seletivo e no idioma 
que você se inscreveu.  
           Dessa forma, nesse teste, além de você preencher a sua identificação, você 
encontrará dois arquivos: um contendo o texto para leitura e compreensão e o outro, 
as questões propostas (pode baixá-los). 
           Portanto, leia o texto com atenção, responda as 5 (cinco) questões e produza 
um arquivo extra em formato PDF com as 5 (cinco) respostas, e envie pelo link - 
ENVIAR – indicado no formulário. 
 
Observação 1: atenção, não se esqueça de colocar no cabeçalho de seu arquivo 
dados de identificação (nome, identidade, CPF, língua alvo, área). 
 
Observação 2: nomeie seu arquivo antes de enviá-lo (Idioma_área_primeiro e 
segundo nome) Ex: INGLÊS_CIÊNCIAS AGRÁRIAS_KLEBER COSTA. 
 
Observação 3: fique atento ao tempo do teste, no Edital são apenas 4 horas.  
 
Dica 1: o teste é de leitura, não é de tradução, dessa forma, procure ler e 
compreender o texto. O tempo termina sendo curto se você não fizer leitura 
dinâmica, motivo do teste, para verificar sua proficiência. Fique atento ao tempo, se 
a aba fechar, você não postará seu arquivo em PDF.  
 
Dica 2: Como é uma prova de leitura e compreensão, procure responder 
objetivamente, não importa linhas, a questão está na relação pergunta-resposta 
com base no texto. Por gentileza, não fuja do texto, nem do foco da pergunta. 
Lembre-se, também, de que as respostas são em língua portuguesa. 
 
Dica 3: Não deixe pergunta sem resposta, caso haja problemas na pergunta, após 
o teste, entre em contato, via e-mail do TEPLE, por onde você realizou sua 
inscrição. Veja o edital – tepleupepetrolina@gmail.com – disponibilizo também meu 
whatsapp para dúvidas emergenciais 87 9.9658.8266 - Kleber 
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 UPE Campus Petrolina  

Horário de realização do teste de proficiência 2021.1 

 

Língua Espanhola 

Dia e horário Área Link do teste 

05/04 – 8h – 12h Ciências agrárias  
Ciências exatas e da terra 

 https://forms.gle/oQ5Xz6YMVoGKL84E6 

Meio ambiente e 
sustentabilidade 

https://forms.gle/cv1cSkkSiKyzMMgn6 

06/04 - 8h – 12h Ciências da Saúde https://forms.gle/1cAhkWHv5Z6Vwvnq9 
Ciências Biológicas https://forms.gle/cv1cSkkSiKyzMMgn6 

Engenharia https://forms.gle/tHdQTxwKJVs3Ta4t8 

07/04 - 8h – 12h Ciências humanas; 
Ciências sociais aplicadas; 
Linguística, Letras e arte. 

https://forms.gle/hTWCQrc5nBGGurdw6   

 

Língua Inglesa 

Dia e horário Área Link do teste 

08/04 -  8h – 12h 
 

Engenharia https://forms.gle/srJ58KorXAQSqJLY8 

Ciências Agrárias https://forms.gle/7jLEGPmYipxVRHuc8 

Ciências Biológicas https://forms.gle/VTmbmfaXG4hraYqeA 

09/04 - 8h – 12h 
 

Ciências da Saúde https://forms.gle/jzRH21BX5aU8KHUr7 

Ciências exatas e da terra https://forms.gle/oifFPXYsnfSiGi8j7 

Meio ambiente e 
sustentabilidade 

https://forms.gle/c2bRUSTHSiHmkuw37 
 

12/04 - 8h – 12h 
 

Linguística, Letras e arte. https://forms.gle/q2Z8wP9bAedDouyp8 

Ciências humanas; 
Ciências sociais aplicadas; 

https://forms.gle/AxsSoDkYG9PQXgMz9 

 

Língua Portuguesa para estrangeiros 

Dia e horário Área Link do teste 

13/04 - 8h – 12h 
 

Ciências Humanas https://forms.gle/fxYaw3rf2mTnMavD7 

 

 

Petrolina - PE, 30 de março de 2021. 

 
_____________________________ 

Kleber Ferreira Costa 
Coordenador Setorial de Graduação 
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